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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15,400 01 Ústí nad Labem
SMLOUVA   O   POSKYTOVÁNÍ LABORATORNÍCH   SLUŽEB
Č.42/ČB/PŠ/2016
i.
Smluvní strany
Objednatel: Obecní lesy Svatá Maří Svatá Maří 34 Vimperk 385 01
Zastoupen: Pavel Mráz, starosta
IČ: 72559471
DIČ:-
Bankovní spojení:
a
Zhotovitel:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
Státní příspěvková organizace
Zastoupený: Ing. Pavlem Bernátbem, ředitelem
IČ: 71009361
DIČ: CZ71009361
Bank.spojení: ČNB Ústí nad Labem, č.ú. 10006-41936411/710
se dohodly na uzavření této smlouvy ve smyslu § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je odběr a analýza vzorků dle CN/53/2016/ SP.
III. Doba a rozsah plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě dílčích objednávek po dobu účinnosti této smlouvy provádět pro objednatele činnosti specifikované v cenové nabídce CN/53/2036/ŠP, která je nedílnou součástí této smlouvy.
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 2.	Výsledky laboratorní činnosti dle dílčích objednávek zpracuje zhotovitel v písemné podobě ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
 3.	Zhotovitel předá objednateli protokol společně s daňovým dokladem (fakturou).
 4.	Objednatel souhlasí, že předmět plnění nebo jeho Část může být v případě potřeby zajištěn akreditovaným subdodavatelem vedeným v seznamu subdodavatelů zkušební laboratoře. Za takto provedené práce odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám.
 5.	Zhotovitel se zavazuje neposkytovat jakékoliv informace, které získal v souvislosti s výkonem sjednané činnosti, třetí osobě bez souhlasu objednatele.
IV.
Odměna
 1.	Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedenou laboratorní činnost odměnu ve sjednané výši dle cenové nabídky CN/53/2016/ŠP, která je nedílnou součásti této smlouvy.
 2.	Zhotovitel má právo na náhradu prokázaných nepředpokládaných nákladů, které vynaložil na zajištění laboratorní Činnosti.
V.
Platební podmínky
 1.	Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení plnění předmětu Činnosti dle dílčí objednávky.
 2.	Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu formou převodního příkazu na účet zhotovitele vedený u ČNB Ústí nad Labem, č. 10006-41936411/0710 ve sjednaném termínu splatnosti. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsaná ve prospěch účtu zhotovitele. Fakturu lze zaplatit v hotovosti v pokladně v sídle zhotovitele.
 3.	Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za
to, že byla doručena třetího dne po odeslání poštou.
 4.	Dojde-li k právně účinnému ukončení smluvního vztahu, je každá smluvní strana povinna uhradit druhé straně dosud neuhrazené skutečné náklady, které vynaložila na plnění závazku před termínem ukončení smluvního vztahu.
 5.	Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení úhrady faktury, a to ode dne následujícího po dni splatnosti faktury do dne úhrady včetně.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
 2.	Smlouvu je možno vypovědět kteroukoli smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi.
 3.	Ve věcech smlouvy jsou oprávněni za smluvní strany jednat:
za objednatele: Jir.antišek^biríría, starosta, tel: 724 113 760, email: obecni-urad@svatamari.cz
za zhotovitele: Petra Štrobová, obchodní zástupce, tel. 602 489 064, email: petra.strobova@zuusti.cz
4.	Smlouvu lze měnit písemnými, pořadově Číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými zástupci smluvních
stran.
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 5.	Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
 6.	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy zhotovitele.
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7.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
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