
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve mění pozdějších předpisů
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami, kterými jsou
TEREA Cheb s.r.o.
Adresa : 350 02, Cheb, Májová 33
IČO : 63507871
DIČ : CZ 63507871
Bank. Spojení : ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781811359/0800
Zastoupená : Ing. S. T. Zagermann, Ing. M.Čemík, jednatelé
(dále jen ,,Terca")

a

CHETES s.r.o.
Adresa : Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
IČO : 25208845
DIČ : CZ 25208845
Bank. Spojení : KB Cheb, č. účtu: 8811090237/0100
jednající : Iljou Mlátilíkem, jednatelem
(dále jen ,,společnost")
Město a společnost dále také jako ,,smluvní strany"

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek společností provádět po dobu platnosti této smlouvy
pro město a pro subjekty ve správě TEREA nepřetržitou havarijní službu 0.00 - 24.00
spojenou s řešením havarijních stavů, dalších služeb a dodávek pro všechny bytové domy,
byty, objekty občanské vybavenosti, prostory sloužící podnikání, ostatní nebytové prostory,
chebský hrad, komplex Františkánského kláštera, komplex Dominikánského kláštera ve
vlastnictví města Chebu (dále jen ,,objektů města"), které jsou ve správě odboru správy
majetku MěÚ Cheb (dále jen i ,,odbor ŠM") a ve správě TEREA Cheb s.r.o..

2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Při zařizování předmětu této smlouvy se budou společnosti řídit touto smlouvou, popř.
dalšími písemnými pokyny města a uzavřenými smlouvami o havarijní službě TEREA Cheb
s.r.o.

2.2. Společnosti se zavazují plnit předmět smlouvy řádně a v odpovídající kvalitě.

3. Lhůty pro plnění předmětu smlouvy
3.1. Společnosti se zavazují, že plnění předmětu smlouvy provede v závislosti na druhu
dílčího plnění předmětu smlouvy v těchto lhůtách:
a) odstraňování havárií a pojistných událostí nahlášených dispečinkem měst& dostavení se
na místo havárie (pojistné události) nejdéle do 45minut po nahlášení ze strany města a
dispečinku TEREA Cheb s.r.o., ve výjimečném případě po nahlášení nájemce. Veškeré práce



na odstraňování havárií (pojistné události), které nesnesou prodlení, budou prováděné
přednostně a urychleně v co nejkratším technologicky možném čase.

4. Cena za plnění předmětu smlouvy
4.1. Smluvní strany se dohodly na uvedených cenách:
a) u celkového objemu prací do 15.000 KČ bez DPH se práce lObjekty Město Chebl budou
fakturovat společností TEREA Cheb s.r.o. na společnost CHETES s.r.o. dle skutečně
vynaložených nákladů dle jednotného ceníku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy nebo na
základě dohody mezi smluvními stranami

5. Platební podmínky, odpovědnost za vady, sankce
5.1. Podkladem pro zaplacení příslušné ceny za dílčí sjednané plnění předmětu smlouvy
budou daňové doklady vystavené společností, které budou splňovat náležitosti dle platné
legislativy.
5.2. Daňové doklady budou splatné nejpozději do 21 dnů

6. Trvání smlouvy
6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou šest měsíců.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb. ve mění pozdějších předpisů.
7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem 01.04.2021. Touto smlouvou se ruší ,,Smlouva o spolupráci ze dne 18.2.2019".
7.3. Na důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují obě strany své podpisy.
Příloha č. l - jednotný ceník výkonů služeb, prací a činností společnosti TEREA Cheb s.r.o.
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Příloha č. l - jednotný ceník výkonů služeb, prací a činností společnosti TEREA Cheb s.r.o.

CENÍK PROFESÍ A REVIZÍ

Druh plnění profese

Havarijní služba
hodinová sazba pro havarijní službu při
řešení nezbytných úkonů spojených s
odstraněním havárie a pojistné události,
která nestrpí odklad
měsIčnI paušál pro zajištěni havarijní
služby

hod. sazba v KČ

520

7 500 Kč/týden

Doprava
s doložením účelného využití jízdy dle pIánu jízd,
odpovidajÍcÍ prováděnému výkonu; v případě
zjištěni neúčelného a nepromyšleného
dopravního výkonu spojeného s
nehospodárnosti plněni prací, si město vyhrazuje
takto provedený dopravní výkon neproplatit.
veškeré užitkové vozy 26 KČ/km
Poznámka: všechny ceny jsou uvedeny bez DPH


