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Dohoda o rámcových podmínkách
pro zajištěníservisu a podpory provozu měřicích stanic typu LEc, LD
a DN a jejich příslušenství
číslosmlouvy objednatele: Ún 3Loo/I4/2oL4

s1Zhotovitel a objednatel
lng. Libor Daneš
se sídlem

Masarykova725,252 63 Roztoky u Prahy
Zastoupený lng. Liborem Danešem
Ič:
45839336
cz661Lo8o256
olč:
bankovní spojení: Čsog
2842l8o/o30o
čísloúčtu:
jedné
jako
zhotovitel
na straně
a

český hydrometeorologický ústav
Na ŠabatceL7, t43 06 Praha 4
se
statutární orgán: lng. Václav Dvořák, Ph'D., ředitel organizace
00020699
czooo2o699, není plátce DPH
bankovní spojení: KB v Praze 4
54t32o4t/orco
čísloúčtu
jako
na straně druhé
objednatel

sídlem:

lč:
Dlč:

:

SZ
Předmět dohody

je

stanovení podmínek pro objednávky zajišťovánípravidelných
udržovacích a preventivních prohlídek, revizí, oprav i trvalé servisní pohotovosti zhotovitele

Předmětem dohody

k instalovaným měřicím stanicím typu LEC, LD a DN, včetně dodaných připojených snímačůa

čidel. Tato činnost bude prováděna pro objednatele v místech instalace měřicích stanic a po
předchozí objednávce příslušnou pobočkou objednatele, pod jejížpůsobnost daná měřicí
stanice spadá.

s3

Povin nosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje :
L. Na vyžádání objednatele provést preventivní a udržovací prohlídky a revize
instalovaných měřicích stanic se zaměřením na prevenci možných závad a poruch.
Předpokládaný čas potřebný na prohlídku jedné měřícístanice zhotovitel odhaduje

r"Í/

na 2 hodiny' Hodinové sazby a dopravní náklady na tuto preventivní prohlídku budou
účtoványdle 56. odst.]. s přihlédnutím k odst. 4.

Na vyžádání objednatele uskutečnit opravu měřícístanice nejpozději do dvou
pracovních dnů od nahlášení poruchy. Tato lhůta počínáběžet následující den po dni,
kdy se o této skutečnosti zhotovitel prokazatelně dozvěděl (potvrzeným telefonátem,
faxem, e-mailem). Po dohodě lze také poškozený přístroj zaslat zhotoviteli k opravě
poštovní nebo přepravní službou. V tomto případě lhůta začínáběžet v den doručení
zásilky a zhotovitel i v tomto případě opravený přístroj odešle objednateli nejpozději
do dvou pracovních dnů od doručení.
3. Práci provádět kvalifikovaně a v souladu s předpisy vztahujícímise k dané servisní
činnosti, zejména s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Záruční
doba na servisní zásah v rozsahu daném odsouhlaseným servisním listem je 6 měsíců.
4. Svoji servisníčinnostprovádět tak, aby nedošlo k poškození,ke zničenínebo ke ztrátě
vybavení, instalovaných přístrojů a ostatního zařízenívodoměrných objektů
objednatele.
2.

s4

Povinnosti objed natele
Objednatel se zavazuje :
1. Požadavky na práce zhotovitele specifikovat objednávkami v souladu s touto
dohodou.
2. Při opravách v terénu vytvořit zhotoviteli pracovní podmínky zajišťujícíbezpečný a
řádný výkon servisní činnosti, zejména přístup k měřicí stanici, klíčk objektu
a
popis závady. Nebude-li moci zhotovitel provézt opravu z důvodu nepřístupnosti
objektu s instalovanou měřicí stanicí, začínáběžet termín pro opravu dle 5.3 ods.2.
od začátku, jako by právě došlo k nahlášeníporuchy.

5s
Společná ustanovení

L.

a

požadavky na servis budou uplatňovány prostřednictvím objednávek
vystavených pobočkami objednatele.

Poruchy

SO
Cena
Za provedení sjednaných prací uvedených v $2, bude účtována cena:
Spotřebovaných materiá lů

Cena hodinových výkonů:
pro rok 2oI4 650,- Kč/h bez DPH
pro rok 2ot5 665,- Kčlh bez DPH
Cestovní náhrady ve výši:
pro rok 2ot4 t3,o0 Kč/km bez DPH
pro rok 2015 L3,30 Kčlkm bez DPH
a to včetně času stráveného na cestě.

Zhotovitel si dále nebude nárokovat žádnénáhrady spojené s užitímvlastního

2.

3.
4.

5.
6.

vozidla.
Vyžádá-li si objednatel opravu v kratšímtermínu nežli je uvedeno V $3, odst;Z; činí
příplatek v pracovních dnech 50% ceny hodinových výkonů a ve dnech pr:acovního
klidu činítentopříplatek Looo/o ceny hodinových uýkonů uvedených v s6, odst. 1.
Ceny v1ikonů, které nelze stanovit dle $6, odst. L. a 2' budou stanoveny po dohodě,
jejížnávrh předložízhotovitel objednateli při potvrzení objednávky.
V případě nezahájení opravy do dvou pracovních dnů od nahlášení poruchy, o které
se zhotovitel prokazatelně dozvěděl, nebo od převzetí porouchaného přístroje,
poskytne zhotovitel 10% slevu na účtovanéhodinové výkony, při nezahájení opravy
do tří pracovních dnů poskytne slevu 20% zhodinových výkonů a při započetí
servisního zásahu až po pěti pracovních dnech poskytne slevu 30% z hodinových
výkonů. Sleva nebude účtovánav případě dohody a souhlasu objednatele. Zhotovitel
bude na odstranění poruchy pracovat až do jejího odstranění' Přerušit opravu lze
pouze při výskytu mimořádných událostí, avšak s možností vzniku nároku slevy
z prodlení dle výše uvedeného. o zahájení provádění oprav bude zhotovitel
objednatele informovat.
Všechny výše uvedené cenyjsou pevné bez DPH.
Při realizaci této smlouvy lze vyčerpat do 3L. t2.2oL5 maximálně 2 000 000,- Kč bez
DPH. objednatel bude za tímto účelemevidovat objednávky na veškerépráce
uvedené v 53. odst']. a vyfakturované ceny za jejich provedení.

SZ
Platební podmínky
Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura. Splatnost faktury je L4 dnů ode
dne jejího doručeníobjednateli'
2. Právo fakturovat za výkony podle v 53, odst.1 vzniká zhotoviteli ihned po ukončení
vyžadovaných prací.
3. Podkladem pro fakturaci bude řádně vyplněný servisní list potvrzený pověřeným
zaměstnancem objednatele.
L.

s8
Závěrečná ustanovení

t.

2.
3.
4.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy na dobu určitou do 31. L2.2ot5.
Výpovědní doba je tři měsíce a běžíod prvního dne následujícího měsíce po měsíci,
kdy jedna ze smluvních stran obdržela výpověd'písemnou formou.

Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a
svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy.
objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
o nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného,
přímo nebo nepřímo, V zadávacím řízenínebo při provádění smlouvy; nebo
o zkresloval skutečnosti za účelemovlivnění zadávacího řízenínebo provádění
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užitípodvodných praktik k potlačenía
sníženívýhod volné a otevřené soutěže.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s platnými právními

předpisy.
6. Tato smlouva je platná a účinnádnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a
byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží,dva stejnopisý,
zhotovitel jeden stejnopis.
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