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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
Objednatel:
 ZUCRP0000KKD
ZUCRP0800KKD
Zdravotní ústaÚ^Urmd Labtm
SMLOUVA
^'H 07.2016      l
na dodávku odborných služeb
č. 2016/001/DDD
/"
I.
Smluvní strany
ProLiMU

EXBIO Praha a.s.
Nad Safinou II 341
252 50 Vestec
Zastoupena: Vladimírem Viklickým, ředitelem
IČ: 25548611
DIČ: CZ699003063
Bankovní spojení: FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, č. ú. 2300194731/2010
Poskytovatel:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
Státní příspěvková organizace
Zastoupena: Ing. Pavlem Bernáthem, ředitelem
IČ:71009361
DIČ: CZ71009361
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.10006-41936411/0710
se dohodly na uzavření smlouvy na dodávku odborných služeb ve smyslu § 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
II. Předmět smlouvy
 1.	Předmětem smlouvy je provádění preventivní ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD). V případě dezinsekce a deratizace se jedná o monitoring výskytu škůdců a vedení příslušné dokumentace.
 2.	Služba bude poskytována v objektu EXBIO Praha a.s., Nad Safinou II, 341, 252 42 Vestec.
III. Doba a rozsah plnění
1.   Poskytovatel se zavazuje:
 a)	Po dobu účinnosti této smlouvy dodávat odborné služby ve čtvrtletních intervalech (leden, duben, červenec, říjen), počínaje měsícem červenec 2016.
 b)	Rozsah služeb s uvedením konkrétních odborných činností je uveden v Příloze č. 1 ke smlouvě č. 2016/001/DDD.
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c)   Provádět službu v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
2. Případné podklady k provedení služeb a termíny provedení budou dojednány předem s Ing. Marií Jandíkovou nebo s jiným určeným pracovníkem poskytovatele a s kontaktním zaměstnancem objednatele.
IV. Cena sjednaných služeb
1.	Objednatel zaplatí za provedenou službu ročně částku 55 020,- Kč bez DPH
ve čtvrtletních dílčích splátkách 13 755,- Kč bez DPH
DPH činí 21 %
2.	V případě zjištění zvýšeného výskytu škůdců na základě prováděného monitoringu, bude
likvidace těchto škůdců řešena jednorázovým zásahem na základě vystavené objednávky
objednatelem (tato služba není součástí ceny uvedené v této smlouvě).
V. Platební podmínky
 1.	Poskytovatel vystaví fakturu - daňový doklad vždy po dokončení plnění sjednané služby v daném intervalu nebo dílčí objednávky v termínu podle či. III. smlouvy.
 2.	Objednatel se zavazuje zaplatit každou fakturu formou převodního příkazu na účet poskytovatele vedený v ČNB Ústí nad Labem, č. 10006-41936411/0710.
 3.	Vystavené faktury jsou splatné do 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.	Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury, který následuje po dnu splatnosti do dne úhrady. To neplatí pro zálohové faktury.
VI. Závěrečná ustanovení
 1.	Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2.	Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v centrálním registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., to je zveřejnění metadat ke smlouvě a elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu, které provede bez zbytečného odkladu Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
 3.	Smlouva je účinná dnem zveřejnění v centrálním registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb.
 4.	Smlouvu je možno vypovědět kteroukoli smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi.
 5.	Ve věcech smlouvy jsou oprávněni za smluvní strany jednat: za objednatele: Vladimír Viklický, ředitel společnosti
za poskytovatele: Ing. Marie Jandíková, vedoucí oddělení DDD,
mobil: 734 448 748, e-mail: marie.jandikova@zuusti.cz
 6.	Smlouvu lze měnit písemnými, pořadově číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými zástupci smluvních stran.
 7.	Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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8.   Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými soudy poskytovatele.
9.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
za objednatele:
 za poskytovatele:

Ve Vestci dne
 íO~ T- - 2o{g
 V Ústí nad Labem dne 14. 7. 2016
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2016/001/DDD


Preventivní ochranná deratizace a dezinsekce - jednotková cena
Preventivní ochranná dezinsekce a deratizace
Cena bez DPH
za kontrolu a
doplnění jedné
staničkv
Počet
cena bez DPH čtvrtletní
vložení nástrahy proti hlodavců do plastových deratizačních
staniček, označení varovnou etiketou a rozmístění do
vnitřních případně do venkovních prostor
cena za práci a materiál bez staničky
80,00 Kč
35
2 800,00 Kč
provedení postřiku proti lezoucímu a létajícímu hmyzu
kritická místa - vnitřní prostory
kritická místa - venkovní prostory (rampy,..)
ošetření cca 100 m2 plochy (odpovídá 1 náplni postřikovače = 5 1 roztoku)
1	500,- Kč
2	000,- Kč
2 2
3	000,- Kč
4	000,- Kč
vložení dezinsekčního lepového pásu do insekticidních
staniček na monitoring létajícího a lezoucího hmyzu,
označení etiketou
cena za práci a materiál bez staničky
60,00 Kč
18
1080,- Kč
lepové pasti na švábovitý hmyz
75,00 Kč
5
375,00 Kč
vedení dokumentace
určení kritických míst, zaznamenání do půdorysu objektu,
vedení statistiky výskytu škůdců,
Protokol o provedení práce po každé dílčí kontrole,
monitororvací zpráva - souhrnná zjištění a řešení za příslušný
kalendářní rok 1 x ročně, bezpečnosrní listy použitých
prostředků a účinných látek v souladu se Zákonem
258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví
2 000,- Kč
4
2 000,00 Kč

Ostatní služby
Cena za 1 km
Počet km

Doprava: Praha - Vestec a zpět (25 km x 2)
10,00
50
500,-
celkem čtvrtletně bez DPH

13 755,00 Kč
celkem ročně bez DPH

55 020,00 Kč
Jednorázový zásah v případě problémů, které se vyskytnou mimo dohodnuté termíny se řídí jednotkovými cenami uivedenými v nabídce a rozsahem práce dle skutečnosti + doprava, žádné mimořádné příplatky neúčtujeme
Vypracovala: Ing.Marie Jandíková, vedoucí útvaru DDD
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