
 Č. smlouvy: 2021004
                                                                                                                                                                     

 

Jméno: Roman Šteffel
IČO: 72496631

DIČ: CZ7406302376

Druztová 103, 33007, Druztová
Telefon:

E-mail:

a

Firma: Město Rokycany
IČO: 00259047

DIČ: CZ00259047

Sídlo: Rokycany, 33701, Střed, Masarykovo náměstí 1
Václav Kočí, starosta

Telefon:

E-mail:
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Kontrola funkčnosti instalovaného kompenzačního zařízení jalového proudu - sjednávám/nesjednávám;

Operativní měsíční sjednávání rezervovaných kapacit u VN - sjednávám/nesjednávám;

Realizace interního výběru dodavatele Energií (nebo na burze PXE) , případně provozovatele zařízení Vysokého napětí - 
sjednávám/nesjednávám;

V interním výběru dodavatele el.energie budou Poskytovatelem (jménem Klienta a v jeho prospěch) osloveny dvě skupiny 
dodavatelů: A) dominantní, resp.stávající dodavatel - ČEZ ; B) ostatní dodavatelé - E.ON, innogy, PRE. Ve výběru dodavatele 
zemního plynu budou Poskytovatelem  (jménem Klienta  a v jeho prospěch) osloveny dvě skupiny dodavatelů: A) dominantní, 
resp.stávající dodavatel - innogy ; B) ostatní dodavatelé - E.ON, ČEZ, PRE.

Podmínky poskytování Služeb
Poskytovatel  postupuje při poskytování Služeb  samostatně, je však povinen dbát pokynů Klienta.

Poskytovatel je povinen upozornit Klienta na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu a s jeho plněním vyčkat až do 
doby, než Klient  potvrdí Poskytovateli,  že na splnění pokynu přesto trvá.
V případě prodlení Klienta  se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli  podle této Smlouvy má Poskytovatel  právo 
přerušit poskytování Služeb  do zaplacení daného finančního plnění.
V případě, že Poskytovatel  bude pro řádné poskytování Služeb  potřebovat informace od Klienta,  má Klient  povinnost poskytnout 

Poskytovateli  veškerou součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.

Klient  se zavazuje zajistit Poskytovateli  a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, 
zejména se Klient  zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy k datům o odběrných místech Klienta .

Vyžaduje-li poskytnutí Služeb  podle této Smlouvy,  aby Poskytovatel  za Klienta  právně jednal, vydá Klient  Poskytovateli  plnou 

moc současně s podpisem této Smlouvy,  resp. bude ji vydávat podle potřeby.

Kontrola správnosti faktur od dodavatelů Energií - sjednávám/nesjednávám;

Za kterou jedná:

(dále jako "Klient ")

(Poskytovatel a Klient dále též společně jako "Smluvní strany" a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

Definice

V této Smlouvě  termín "Služby" znamená osobní činnost Poskytovatele  spočívající v poskytování odborného poradenství a 
konzultací v oblastech dále upravených touto Smlouvou,  a to podle písemných a ústních žádostí Klienta.

Služby  budou poskytovány Poskytovatelem  v oblasti energetiky v rozsahu definovaném v bodě 3 této Smlouvy pro všechna 
odběrná místa elektrické energie a zemního plynu. Viz příloha číslo 1 této Smlouvy .

Předmět Smlouvy
Poskytovatel  se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi  Služby  a Klient  se zavazuje Poskytovateli  za poskytnuté Služby  zaplatit 

Odměnu,  a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Rozsah poskytování Služeb
Poradenství a analýza v oblasti optimalizace nákladů za platby elektrické energie a zemního plynu (dále jen Energií ) -

sjednávám/nesjednávám;

Klientem je:

Smlouva o poskytování služeb

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN "SMLOUVA") BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A 
ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI 

Poskytovatelem je:

Místo podnikání:

(dále jako "Poskytovatel ")
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Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

Kterákoliv Smluvní strana  má právo tuto Smlouvu  vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která započíná 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně .

Smluvní pokuta
V případě, že se Klient  dostane do prodlení se zaplacením Odměny  nebo její části podle odstavce 6.1 této Smlouvy , zavazuje se 

zaplatit Poskytovateli  smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den  prodlení až do úplného zaplacení Odměny.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok druhé Smluvní strany  na náhradu škody v plném rozsahu.

Odstoupení od Smlouvy
Klient  má právo od této Smlouvy  odstoupit v případě, že:
Poskytovatel  vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz, nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele  a/nebo 

Poskytovatel  vstoupí do insolvence;
Poskytovatel  má právo od této Smlouvy  odstoupit v případě, že:
Klient  je v prodlení se zaplacením Odměny  nebo její části delším než 30 dní;
Klient  vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz, nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klient  a/nebo Klient 

vstoupí do insolvence;
Kterákoliv Smluvní strana  má právo odstoupit od této Smlouvy  i z kteréhokoliv zákonného důvodu.

Při ukončení smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi veškeré potřebné informace. Zejména: kontakt na obchodního 
zástupce dodavatele, podklady o naměřených hodnotách výkonu, doporučení a postup k nastavení hodnot "Roční rezervované 
kapacity" tak, jakoby je Poskytovatel sjednával sám. Dále popis postupu realizace výběru dodavatele včetně dostupných kontaktů.   

Tato Smlouva  je uzavřena na dobu neurčitou.

Zadávání pokynů Poskytovateli
Klient  bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb  Poskytovateli  jedním z následujících způsobů:
písemně na adresu: Roman Šteffel, Druztová 103, 33007 Druztová
elektronicky na emailovou adresu: 

telefonicky na telefonní číslo: 

Komunikace s Klientem

Poskytovatel  bude komunikovat s Klientem,  zejm. zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost pokynů, případně na 
vyžádání Klienta  zasílat zprávy o provádění Služeb  a výstupy z provedených Služeb  jedním z následujících způsobů:

písemně na adresu: Město Rokycany, Rokycany, 33701, Střed, Masarykovo náměstí 1
elektronicky na emailovou adresu: 

telefonicky na telefonní číslo: 

Trvání a ukončení Smlouvy

Poskytovatel  má povinnost vystavit na Odměnu  nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy  řádný daňový doklad - fakturu, jejíž 
údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě  a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.

Odměna
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb Odměnu blíže stanovenou v bodu 5.1.1  (dále jako "Odměna").

Paušálem ve výši   15 000   ,- Kč měsíčně za Služby  definované v bodě 3.1-3.5 této Smlouvy.

Poskytovatel  má právo na Odměnu  v plné výši i pokud Klient  nevyužije plný rozsah Služeb  uvedený v článku 3 této Smlouvy, ale 

zároveň má právo na navýšení Odměny,  pokud daný rozsah se souhlasem Klienta  překročí.
Poskytovateli  vzniká právo na Odměnu dle bodu 5.1.1 v měsíci, ve kterém byla Služba  poskytnuta. 

Klient  bere na vědomí, že k fakturovaným cenám bude účtována zákonná daň z přidané hodnoty. 

Platební podmínky
Odměna  zvýšená o zákonem stanovenou DPH je splatná na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) vystavené 
Poskytovatelem (v případě výběru dodavatele až po vyhlášení vítězného dodavatele) se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. 
Zaplacením se rozumí připsání částky svou výší odpovídající vyúčtované odměně včetně DPH na účet Poskytovatele  uvedený v 
bodě 6.2 této Smlouvy .
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele  se platí bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele,  číslo účtu 

, vedený u Equa bank.
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Roman Šteffel

, dne …………………………………………….

Město Rokycany

, dne …………………………………………….

Za Klienta:

V
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Každá ze Smluvních stran  nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

Tato Smlouva  nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami .

Smluvní strany  si tuto Smlouvu  přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

Za Poskytovatele:

V

Tato Smlouva  je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana  obdrží 1 stejnopis této Smlouvy .

Referenční zákazník
Klient  souhlasí s využitím jména firmy pro marketingové účely na straně Poskytovatele, zejména jde o uvedení v seznamu 
referenčních zákazníků. Ano/Ne

Rozhodné právo
Tato Smlouva  se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení
V této Smlouvě,  pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v 
množném čísle a naopak, význam vyjadřující určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost 
a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy  nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících 
ustanovení této Smlouvy,  pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního 
obsahu této Smlouvy.

Tato Smlouva  představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami  ve vztahu k předmětu této Smlouvy  a nahrazuje veškerá 
předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy .

Tato Smlouva  může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami .


