
KHSUL 67013/2021 

 

SMLOUVA O PROVEDENÍ ÚDRŽBY A  SERVISU  

ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ 

 

(dále jen „smlouva“) podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

 

Jiří Šikula 
zastoupený XXXXXXXXXX 

sídlo Alešova 681/43, Ústí nad Labem 

IČ: 44515669 

DIČ: CZ5810161841 

bankovní spojení: XXXXXXXXXX                                                 číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX 

osoby pověřené technickým zabezpečením: XXXXXXXXXX                        tel: +420 XXXXXXXXX 
 

(dále jen „zhotovitel“),  

     

    a  

 

ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
zastoupená  XXXXXXXXXX 

IČO:  71009183 

Ústí nad Labem, Moskevská 15  

bankovní spojení: XXXXXXXXXX                             číslo účtu: XXXXXXXXXX /XXXX 

osoby pověřené technickým zabezpečením: XXXXXXXXXX                                 tel: XXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“)  

   

 

I.  

Předmět smlouvy  

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu záložních zdrojů 

spočívající ve výměně baterií a provedení profylaktického servisu na zařízeních dle přílohy č. 1       

k této smlouvě o dílo (dále jen „dílo“).  

 

1.2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku 

III. této Smlouvy.  

 

II.  

Dílo a provedení díla 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a                       

v době plnění dle čl. IV této smlouvy.  

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením a v souladu s touto smlouvou.  

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.  

 

2.4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.  

 

2.5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno na územním pracovišti objednatele nacházející se na 

adrese:  

               Dle umístění jednotlivých zařízení uvedených v příloze č.1 



          

2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.  

 

2.7 Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění díla. 

 

 

 

III. 

Cena  

 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu        

bez DPH v celkové výši 67.650,- Kč (slovy: šedesátsedmtisícšestsetpadesát korun českých) 

navýšenou o 21 % DPH (dále jen „cena“) a je v ní zahrnuta cena dopravy do místa plnění. Její 

detailní rozpis je uveden v Příloze číslo 1„Stanovení ceny zakázky - oprava UPS 2021“ této 

smlouvy. 

 

3.2. Cena za dílo uvedená v předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo.  

 

3.3. Cena za dílo bude uhrazena po jeho provedení na základě faktury předložené zhotovitelem 

objednavateli převodem na jeho bankovní účet.     
 

3.4. Faktura je splatná nejpozději do 14 dnů od jejího doručení.  

 

3.5. Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, má objednatel právo fakturu do 

data její splatnosti vrátit a zhotovitel povinnost vystavit neprodleně novou fakturu se všemi 

náležitostmi. Lhůty se pak počítají od data vystavení nové faktury. 
 

 

IV. 

Doba plnění   

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 30. 10. 2021 (dále jen 

„doba plnění“).  

 

V. 

 Předání a převzetí díla  
 

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 30. 10. 2021 formou písemného předávacího protokolu, 

přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Zhotovitel písemně (např. 

e-mailem) oznámí nejpozději 2 dny před předáním díla termín předávání. 

 

 

VI. 

Odpovědnost za vady, reklamační řízení  

 

6.1. Na výše uvedený předmět díla dle článku I. poskytuje zhotovitel záruku od předání objednateli na 

práci po dobu 6 měsíců a na náhradní díly po dobu 24 měsíců. 

 

6.2.  Případné reklamace z důvodu nefunkčnosti zařízení odstraní zhotovitel nejpozději do 48 hodin od 

nahlášení závady. 

 

6.3. Ostatní případy se řídí platnými ustanoveními NOZ. 

 



 

 

VII. 

 Závěrečná ustanovení  
 

7.1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění    

v Registru smluv. 

 

7.2. Změnu této smlouvy nebo její doplnění lze uskutečnit pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom originále. 

 

7.4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

7.5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují své podpisy.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 17. 8. 2021   V Ústí nad Labem dne 17. 8. 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


