
SERVISNÍ SMLOUVA 

Adresa

Číslo spol.

Telefón: Číslo zákaznického účtu 

Email: 

DIČ 

Bankovní účet 

Adresa místa / dodací adresa

Vstupní materiál Dotazník přiložen k objednávce Ano Ne

Přiloženy parametry a měření Ano Ne

Doba trvání servisní smlouvy 12 měsíců 24 měsíců

Průmyslové odvětví

Zařizení použito na

Služby

• Dodávky výrobků a nastavení zařízení, na základě dotazníku vyplněného zákazníkem
• Monitorování, kontrola a údržba zařízení dodavatele a doplnění dle potřeby

Zařízení dodavatele::

Typ Počet jednotek Cena / měsíc (za jednotku) Instalační poplatek (za jednotku) Doprava (za jednotku)

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Jméno Jméno 

Podpis Podpis

 Za zákazníka Za dodavatele 

Svým podpisem zákazník potvrzuje, že si pečlivě přečetl a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami

NCH Czechoslovakia spol s.r.o, 
Petrská  1168/29, 110 00 Praha 1 
IČO: 45793468, DIČ: CZ45793468 
Firma zapsaná v OR vedeném MOS v Praze 
oddíl C, vložka 53635 
 (“Dodavatel”) 

Telefon: +420 283 981 567 
Fax: +420 283 981 731
www.ncheurope.com 

Produkty na vyčištění a údržbu: 
Produkt Balení Množství Cena  (za balení)

Kč

Kč

Kč

Typ

Jméno obchodního zástupce Číslo obch. zástupce

Datum objednávky Číslo objednávky 

Zákazník Název spol. 

předá zákazníkovi a které jsou kdykoli na vyžádání dány k dispozici.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Tato objednávka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti NCH, které dodavatel připojí k objednávce nebo jiným způsobem

2. Doba trvání smlouvy začíná běžet dnem instalace zařízení.
3. Služby, poskytované na základě této smlouvy, budou poskytované po dohodnuté období. Poté se budou automaticky prodlužovat na další

období, pokud jedna strana nepodá druhé straně oznámení s 60denní výpovědní lhůtou.
4. První tři měsíce smlouvy jsou považovány za tzv. "náběhové období". Následující tři měsíce jsou tzv. "zkušební období", které slouží

k bližšímu posouzení  rozsahu očekávaných přínosů. Jejich absence či nedostatečný rozsah může být důvodem k předčasnému ukončení
smlouvy zákazníkem.

Ing. Magda Gröhlingová 

09-Oct-18

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s.

Máchova 400,256 01 Benešov 

317756111

42504

sekretariat@hospital-bn.cz

CZ27253236

Spalovna nemocnice 

1

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s.

F. Ostatní sledované hodnoty

23. Jiný (specifikujte)

9500 3750 0BioAmp 600

 

 

Odeslat

    
 
 

 
 

 

 
 
 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s.

Lenovo
Psací stroj
- Hospitality / Nemocnice

Lenovo
Psací stroj
- snížení koncentrace Hg ve vodě z vypírky spalin



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI  NCH UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

1. VÝKLAD

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „Podmínky“) mají následující výrazy a slovní spojení níže uvedený význam: 
„Smlouva“ oficiální smlouva Dodavatele o poskytování služeb a její akceptace ze strany Odběratele; 
„Vstupní materiály“ veškeré dokumenty, informace a materiály poskytnuté Odběratelem a týkající se Služeb, včetně informací poskytnutých Odběratelem, jež jsou uvedeny ve Smlouvě; 
„Služby“ služby specifikované ve Smlouvě; a 
„Vybavení Dodavatele“ veškeré vybavení, včetně nástrojů, kabeláže a dalšího souvisejícího spotřebního materiálu, poskytnuté Dodavatelem a používané při poskytování Služeb (včetně vybavení 

uvedeného ve Smlouvě) 

2. POUŽITÍ PODMÍNEK 

2.1 Smluvní vztah vzniká teprve v okamžiku zpracování Smlouvy ze strany Dodavatele. 
2.2 Tyto Podmínky mají přednost před standardními obchodními podmínkami Odběratele (pokud existují). Dodavatel tímto výslovně odmítá veškeré standardní obchodní podmínky Odběratele, pokud nebudou 

písemně přijaty Dodavatelem. 

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Dodavatel bude poskytovat Služby Odběrateli od data uvedeného ve Smlouvě a v souladu s ustanoveními článku 10 po dobu uvedenou ve Smlouvě, případně jinak dle písemné dohody obou smluvních 
stran. 

4. POVINNOSTI ODBĚRATELE

4.1 Odběratel je povinen (na vlastní náklady): 
(a) dodržovat pokyny Dodavatele týkající se Služeb; 
(b) poskytovat Dodavateli bezplatně a včas přístup do prostor Odběratele a dalších zařízení, jak může Dodavatel v přiměřeném rozsahu vyžadovat; 
(c) poskytovat včas takové Vstupní materiály a další informace, jaké může Dodavatel v přiměřeném rozsahu požadovat, a zajistit, aby tyto Vstupní materiály a informace byly přesné a aktuální; 
(d) odpovídat za přípravu a údržbu prostor potřebných k poskytování Služeb; 
(e) uchovávat a udržovat Vybavení Dodavatele v dobrém stavu a zajistit jeho pojištění; 
(f) v rozsahu potřebném k poskytování Služeb, specifikovaném ve Smlouvě nebo v oznámení Dodavatele Odběrateli, poskytovat a udržovat nepřetržité a odpovídající dodávky elektřiny, stlačeného 

vzduchu a vody pro Vybavení Dodavatele; 
(g) informovat Dodavatele písemně o veškerých reklamovaných vadách neprodleně po jejich zjištění; 
(h) nepořizovat kopie, neprovádět úpravy, zpětné inženýrství, demontáž ani jakékoli modifikace Vybavení Dodavatele; a 
(i) nezcizovat ani nepoužívat Vybavení Dodavatele jinak než v souladu s písemnými pokyny Dodavatele nebo oprávněním ze strany Dodavatele. 

4.2 Dodavatel neodpovídá za žádné náklady na skladování nebo poplatky související s poskytováním Služeb nebo s umístěním Vybavení Dodavatele v příslušných prostorách. 

5. POPLATKY A JEJICH ÚHRADA 

5.1 Odběratel bude hradit poplatky za Služby  po celou dobu trvání Smlouvy. 
5.2 Smluvní období začíná v den instalace. 
5.3  Dodavatel bude ode dne instalace vystavovat fakturu na poplatky za Služby měsíčně dopředu na příslušný měsíc.  
5.4 Odběratel je povinen uhradit každou fakturu předloženou Dodavatelem v plné výši do 30 dnů od data vystavení faktury. 
5.5 Veškeré uvedené a sjednané částky jsou uvedeny bez DPH a/nebo dalších daní či poplatků, jež k nim budou připočteny, není-li uvedeno jinak. 
5.6 Prodlení Odběratele se zaplacením jakékoli částky podle Smlouvy či těchto Podmínek je považováno za podstatné porušení povinností ze strany Odběratele. 
5.7 Pokud Odběratel neuhradí Dodavateli jakoukoli splatnou částku v řádném termínu, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ze splatné částky od data splatnosti v roční sazbě 8 % počítaný na denním 

základě. 
5.8 Dodavatel je oprávněn započíst jakékoli závazky Odběratele vůči Dodavateli proti jakýmkoli závazkům Dodavatele vůči Odběrateli. 

6. MAJETEK DODAVATELE 

Veškeré materiály a vybavení dodané Dodavatelem (včetně Vybavení Dodavatele) vždy bude a zůstane ve výlučném vlastnictví Dodavatele. 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Dodavatel neodpovídá za žádný ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, poškození dobrého jména a/nebo podobné ztráty, ztrátu předpokládaných úspor, ztrátu zboží, ztrátu smluv, ztrátu možnosti užívání 
nebo jakékoli zvláštní, nepřímé, následné nebo čistě ekonomické ztráty, náklady, škody, poplatky či výdaje. 

7.2 Celková výše odpovědnosti Dodavatele za škodu způsobenou porušením jakékoli povinnosti či povinností uvedených ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách je omezena cenou uhrazenou za Služby. 
7.3 Dodavatel a Odběratel budou v maximálním zákonem povoleném rozsahu dodržovat podmínky stanovené ve Smlouvě. 
7.4 Dodavatel neodpovídá za jakékoli záruky, podmínky či jiné náležitosti vyplývající ze zákona. 
7.5 Pokud bude plnění Smlouvy ze strany Dodavatele znemožněno nebo zdrženo jakýmkoli jednáním nebo opomenutím na straně Odběratele, nebude Dodavatel odpovídat za případné náklady, poplatky či 

ztráty vzniklé Odběrateli přímo či nepřímo v této souvislosti. Odběratel odpovídá za veškeré náklady vzniklé takovým znemožněním plnění a částky uvedené v bodě 5.1 zůstávají i nadále splatné. 

8. OCHRANA ÚDAJŮ

V souvislosti s poskytováním Služeb bude Dodavatel sám nebo prostřednictvím třetích stran shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Jméno, adresa a platební 
záznamy Odběratele mohou být poskytnuty kreditní agentuře za účelem sdílení a shromažďování informací o solventnosti Dodavatele. 

9. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Každá ze smluvních stran (dále jen „Informovaná strana“) bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany (dále jen „Informující strana“). Informovaná strana může důvěrné 
informace Informující strany použít pouze pro účely Smlouvy. Informovaná strana je povinna informovat své vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce o povinnostech Informované strany vyplývajících 
z ustanovení tohoto článku 9 a zajistit, aby i tyto osoby zde uvedené povinnosti plnily. 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

(a) Odběratel neprodleně uhradí Dodavateli všechny dosud neuhrazené faktury, včetně úroků. Ve vztahu ke Službám, jež byly poskytnuty, ale na něž dosud nebyly vystaveny faktury, bude Dodavatel 
oprávněn vystavit faktury, jež budou splatné okamžitě po doručení; nebo 

11. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Smlouva tvoří společně se všemi dokumenty, na něž odkazuje, úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a ujednání mezi nimi týkající se stejného předmětu. 
Žádné změny Smlouvy nebo jakéhokoli dokumentu, na který Smlouva odkazuje, nebudou platné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány jménem každé ze smluvních stran. 

11.2 Pokud soud nebo jiný kompetentní orgán příslušné jurisdikce shledá kterékoli ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatným, nezákonným či nevymahatelným, bude se mít za to, že toto ustanovení nebo 
jeho příslušná část v požadovaném rozsahu netvoří nadále součást Smlouvy, přičemž platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy nebude tímto nijak dotčena. 

11.3 Výklad a plnění Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, jejíž soudy budou mít výlučnou jurisdikci 

10.1 Pouze Dodavatel může vypovědět smlouvu nejpozději před dohodnutém termínu 
10.2 Dodavatel 

(b) Odběratel vrátí (na vlastní náklady kromě případu uplynutí doby trvání Smlouvy nebo vypovězení Smlouvy Dodavatelem) veškeré Vybavení Dodavatele v souladu s pokyny Dodavatele. 
10.5 Žádná ze smluvních stran nesmí použít své vlastní porušení povinností jako důvod k vypovězení Smlouvy. 
10.6 V případě ukončení Smlouvy (z jakéhokoli důvodu) zůstávají ustanovení článků 6, 7, 9, 10.3 a 11.3 v plném rozsahu v platnosti a účinnosti. 

může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, aniž by mu vůči druhé smluvní straně vznikla jakákoli odpovědnost, pokud Odběratel neuhradí jakoukoli částku splatnou dle Smlouvy.  
10.3 Pokud si Odběratel bude přát ukončit Smlouvu před koncem sjednané doby trvání, Dodavatel bude mít právo odmítnout ukončení. Pokud bude Dodavatel s ukončením souhlasit, Odběratel bude povinen 

zaplatit veškeré částky, na které dodavateli dle Smlouvy do této doby vznikl nárok.  
10.4 Při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu:  


	SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
	INTERPRETATION
	In these terms and conditions (“Conditions”) the following words and expressions will mean:

	The Supplier’s official service agreement and the Customer's acceptance of it;
	all documents, information and materials provided by the Customer relating to the Services, including the information provided by the Customer set out in the in the Contract;
	the services as set out in the Contract; and
	any equipment, including tools, cabling or associated consumables provided by the Supplier and used in the supply of the Services (including the equipment set out in the Contract)
	APPLICATION OF CONDITIONS
	No contract is formed until the Contract has been processed by the Supplier.
	These Conditions shall override the Customer’s standard terms and conditions (if any).

	PERFORMANCE OF THE SERVICES
	The Supplier shall provide the Services to the Customer from the date and, subject to condition 10, continuing for the period specified in the Contract or as otherwise agreed between the parties in writing.

	CUSTOMER'S OBLIGATIONS
	The Customer will (at its own cost):
	follow the Supplier’s instructions relating to the Services,
	provide, in a timely manner and at no charge, access to the Customer's premises and other facilities as reasonably required by the Supplier;
	provide, in a timely manner, such Input Material and other information as the Supplier may reasonably require, and ensure that it is accurate and kept up to date;
	be responsible for preparing and maintaining the relevant premises for the supply of the Services;
	keep, maintain and insure the Supplier's Equipment in good condition;
	as is required for the provision of the Services, set out in the Contract or notified to the Customer by the Supplier, provide and maintain continuous and adequate electricity, compressed air and water supplies to the Supplier’s Equipment;
	notify the Supplier in writing of claimed defects immediately on their appearance;
	not copy, adapt, reverse engineer, disassemble or modify the Supplier’s Equipment; and
	not dispose of or use the Supplier's Equipment other than in accordance with the Supplier's written instructions or authorisation.

	The Supplier shall not be liable for any storage costs or charges in relation to the provision of the Services or the Supplier’s Equipment at the relevant premises.

	CHARGES AND PAYMENT
	The Customer will pay the Service charges for the full duration of the contract.
	The contract term shall commence on the day of installation.
	The Supplier shall invoice the customer monthly in advance for its charges for the month concerned, from the day of installation.
	The Customer shall pay each invoice submitted by the Supplier, in full, within 30 days of date of invoice.
	All amount stated are exclusive of VAT and/or any other applicable taxes or levy, which shall be charged in addition unless otherwise specified.
	Time for payment shall be of the essence of the Contract.
	If the Customer fails to pay the Supplier on the due date, the Supplier may charge interest on such sum from the due date for payment at the annual rate of 8% accruing on a daily basis.
	The Supplier may set off any liability of the Customer to the Supplier against any liability of the Supplier to the Customer.

	SUPPLIER'S PROPERTY
	LIMITATION OF LIABILITY
	The Supplier will not be liable for any loss of profits, loss of business, depletion of goodwill and/or similar losses, loss of anticipated savings, loss of goods, loss of contract, loss of use or any special, indirect, consequential or pure economic ...
	The Supplier's total liability will be limited to the price paid for the Services.
	To the fullest extent permitted by law, the Supplier and the Customer will adhere to the terms set out in the Contract.
	The Supplier will not be liable for all warranties, conditions and other terms implied by law.
	If the Supplier's performance under the Contract is prevented or delayed by any act or omission of the Customer, the Supplier shall not be liable for any costs, charges or losses sustained or incurred by the Customer that arise directly or indirectly....

	DATA PROTECTION
	Personal data will be gathered and processed by and on behalf of the Supplier in connection with the Services.  The Customer's name, address and payment record may be submitted to a credit reference agency.
	PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION
	Each party (the ‘Receiving Party’) will keep the confidential information of the other party (the ‘Supplying Party’) confidential. The Receiving Party will only use the information of the Supplying Party for the purposes of the Contract.  The Receivin...

	TERMINATION
	Only the Supplier may terminate the Contract before the agreed term.
	The Supplier may terminate the Contract without liability to the Customer on giving written notice if the Customer fails to pay any amount due under the Contract.
	Should the Customer wish to terminate the Contract before the end of the fixed term, the Supplier shall have right to refuse.  Should the Supplier allow cancellation, the Customer shall remain liable to pay the Supplier all sums that would have been d...
	On termination of the Contract for any reason:
	the Customer will immediately pay to the Supplier all outstanding unpaid invoices and interest. In respect of Services supplied but for which no invoice has been submitted, the Supplier may submit an invoice, which shall be payable immediately on rece...
	the Customer will return (at its own cost, except on expiry of the term of the Contract or termination by the Supplier) all of the Supplier's Equipment in accordance with the Supplier’s instructions.

	Neither party may rely on its own default to terminate the Contract.
	On termination of the Contract (however arising) conditions 6, 7, 9, 10.3 and 11.3 shall survive and continue in full force and effect.

	GENERAL
	The Contract and any documents referred to in it constitute the whole agreement between the parties and supersede any previous arrangement, understanding or agreement between them relating to the subject matter of the Contract. No variation of the Con...
	If any provision of the Contract or part thereof is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of ...
	The Contract will be governed by the laws of England and Wales whose courts shall have exclusive jurisdiction.




