
Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany: 

 

Společnost    EuroClean s.r.o. 

Se sídlem:    Lidická 1348, 252 63 Roztoky u Prahy 

IČO:    26141477 

DIČ:    CZ26141477  

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank  č.ú. 487530002/5500 

Zastoupena:    Ing. Jaromírem Šnajdrem – jednatelem společnosti 

Tel.:    224811900  

Fax:    224810597  

e-mail:   euroclean@euroclean.cz 

 

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka č.: 73883 

(jako zhotovitel) 

 

a 

 

Společnost:   Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 

                              

Se sídlem:  Benešov, Máchova 400, PSČ 25646 

IČO:   27253236 

DIČ:   CZ27253236 

Bankovní spojení:  PPF banka, a. s.  č.ú. 2014310033/6000                                                            

Zastoupena:  MUDr. Romanem Mrvou – předsedou představenstva, 

ředitelem 

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 

B, vložka 9996 
 

 (jako objednavatel) 

 

 

 

uzavřely podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění tuto 

 

 

 

Smlouvu o prodeji a údržbě zařízení EuroClean OXCL 01 
na dezinfekci rozvodů teplé vody 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednavateli dále uvedené zařízení a kupující 

se zavazuje, že toto zařízení odebere a zaplatí kupní cenu. 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je: 

1. Prodej dávkovacího zařízení EuroClean OXCL Blue 01. 

2. Údržba, která zahrnuje dodávky potřebných chemikálií k dezinfekci rozvodů 

teplé vody, dopravu a práci technika bude prováděna na základě vystavených 

objednávek na základě hlášení z přenosu dat z předmětu zařízení anebo 

samostatně po nahlášení objednavatelem. Dezinfekce bude prováděna 

kontinuálně, pomocí roztoku chlordioxidu (ClO2). 

 

 

 

Článek III. 

mailto:euroclean@euroclean.cz


Termín, způsob dodání a místo 

 

1. Zhotovitel dodá zařízení objednavateli na místo montáže, Nemocnice Rudolfa a 

Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400 po podpisu smlouvy a instalaci ochozu do 

21 dnů. 

2. O uvedení zařízení do trvalého provozu bude sepsán protokol podepsaný oběma 

smluvními stranami.  

 

 

Článek IV. 

 Cena 

 

1. Cena zařízení EuroClean OXCL Blue 01, impulsního vodoměru 1“, hladinové 

sondy chemikálií se signalizací při nízké hladině, hlídání chodu čerpadel s 

výstupem sdružené poruchy se signalizací s vnitřním článkem, USB 

komunikace, displej s klávesnicí, možnost připojit impulsní vstup impulsního 

vodoměru činí 260.600,- Kč bez DPH 21%. 

DPH 21% činí: 54.726,00 Kč 

…………………………………………………………………………………………………… 

Cena zařízení EuroClean OXCL Blue 01 vč. uvedené výbavy v bodě 1. činí 

315.326,- Kč vč. DPH 21%. 

Platba bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 30 dní. 

Vystavení faktury bude provedeno do pěti pracovních dní po předání předmětu 

díla. 

2. Cena servisu, podle bodu 2, článek II. této smlouvy: 

Cena za chemikálie, dopravu a servis podle platného ceníku ke dni 3.1.2018 

činí:  

Servisní hodina 500,- Kč bez DPH 21%  

Dopravné servisu 12,- Kč / km bez DPH 21%  

Kyselina chlorovodíková 7%, cena činí 16,- Kč/lit. bez DPH 21%,  

Chloritan sodný 12,5% činí 39,- Kč/lit. bez DPH 21% Cena dopravy, práce 

technika a chemikálií bude účtována podle skutečnosti. 

3. Objednavatel zaplatí zhotoviteli cenu za zařízení na základě faktury, která 

budou vystavena zhotovitelem do pěti pracovních dní od data předání. 

Splatnost faktury 30 dní.  

 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat údržbu a servis, včetně dodávky chemikálií a 

náhradních dílů po dobu nejméně 10-ti let. 

2. Zhotovitel je povinen dodat zařízení dle čl.II. této smlouvy kupujícímu v termínu 

dle čl. III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmětné zařízení není zatíženo právem třetích 

osob. 

4. Objednavatel se zavazuje odebírat chemikálie potřebné pro dezinfekci teplé 

vody pro předmětné zařízení výhradně od zhotovitele. 

5. Objednavatel se zavazuje pravidelně splácet platby za údržbu a dezinfekci. 

6. Objednavatel se zavazuje užívat zařízení  pouze pro daný účel a v souladu 

s Návodem k obsluze. 

7. Objednavatel se zavazuje, že se nebude snažit o kopírování či výrobu 

technologií dle této smlouvy a nebude k tomu napomáhat ani třetím osobám. 

 

 

Článek VI. 

Ostatní ujednání 

 

1. Dodaná technologie je až do úplného zaplacení vlastnictvím zhotovitele. 

2. Odpovědnost zhotovitele za vady zařízení se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění.  



3. V případě, že objednavatel manipuloval nedovoleným způsobem se zařízením, 

chemikáliemi, nedodržel Havarijní řád nebo Návod k obsluze, nenese zhotovitel 

žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví, majetku, ani za jiné finanční 

škody. 

4. Objednavatel na svoje náklady upraví rozvody vody pro instalaci dávkovacího 

zařízení EuroClean OXCL. (vysazení ochozu, vsazení impulsního vodoměru do 

22.6.2018. Vodoměr je součástí dodávky). 

5. Zhotovitel poskytne objednavateli potřebnou součinnost při úpravě rozvodů. 

6. Zhotovitel se zavazuje v průběhu období poskytovat údržbu a servis na náklady 

objednavatele.  

7. Předmětné zařízení splňuje veškerou současnou legislativu, která je nutná pro 

provoz předmětného zařízení na území ČR a je platná v době podpisu této 

smlouvy. V případě, že v budoucnu dojde ke změně této legislativy, která 

upraví, omezí nebo znemožní další provoz předmětného zařízení, nenese 

zhotovitel žádnou odpovědnost za finanční, nebo jakoukoli jinou škodu 

objednatele s tím spojenou. 

 

 

Článek VII. 

Záruky 

 

1. Záruka platí po dobu 24 měsíců od data předání. 

Zhotovitel zaručuje, že zařízení dle předmětu smlouvy bude mít kapacitu 10 

m3/h upravené vody. 

2. Předmětné zařízení zajistí kontinuální dezinfekci cirkulující teplé vody 

v cirkulačním okruhu.  

3. Působením předmětného zařízení dojde všude tam, kde voda řádně cirkuluje, 

ke snížení počtu kolonií bakterií legionella spp., pod úroveň stanovenou 

vyhláškou Ministerstva Zdravotnictví platnou v době podpisu této smlouvy. 

4. Po celou dobu trvání této smlouvy poskytuje zhotovitel u objednavatele servis 

včetně doplňování potřebných chemikálií na základě samostatných objednávek 

pro doplňování potřebných chemikálií. 

 

 

Článek VIII. 

Podstatné porušení smlouvy a sankční ujednání 

 

1. Smluvní strany sjednaly pro případ, že předmětné zařízení nebude ze strany 

objednavatele spláceno řádně a včas, úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení. V případě, kdy nebude splátka uhrazena do 30-ti 

dní ode dne splatnosti řádně vystavené faktury, má zhotovitel právo po 

předchozím písemném oznámení objednavateli zařízení demontovat a z místa 

instalace odvézt. 

2. V případě, kdy zhotovitel nedodá zařízení v termínu sjednaném v čl. III. této 

smlouvy nebo nezajistí povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, sjednávají 

smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za 

každý den prodlení. 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

stranami. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb., podle platného znění. Veškerá další ujednání k této 

smlouvě musí být učiněna písemně formou číslovaných dodatků a musí být 

podepsána oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá strana obdrží po jednom stejnopisu. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetly, že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují obě strany své podpisy. 



 

 

 

 

 

 

V Roztokách, dne     V Benešově dne 

 

 

 

 

 

 

…………………………………   ………………………………….    

Ing. Jaromír Šnajdr   MUDr. Roman Mrva   

Jednatel společnosti   Předseda představenstva, ředitel  

EuroClean s.r.o.    Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 

 

 

 


