„Pozáruční opravy a servis chladící a mrazící technologie“

Příloha č. 1 k Výzvě pro podání nabídek - Závazný vzor
návrhu smlouvy

Č. j.: ZSM-166/OVZ-2016

„Pozáruční opravy a servis chladící a mrazící
technologie“

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

„Pozáruční opravy a servis chladící a mrazící technologie“

„SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO POZÁRUČNÍ
OPRAVY A SERVIS CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ TECHNOLOGIE“
Zařízení Služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:

Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

IČO:

67779999,

DIČ:

CZ67779999,

Bankovní spojení:

ČNB Praha,

Čís. účtu:

30320881/0710,

Zastoupené:

JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení Služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)

a

_________________________
se sídlem/místem podnikání _______________________________
IČO: ___________,
DIČ: ______________
Zapsaná_______________________
Bankovní spojení: __________________, č. účtu ___________________
Zastoupená _______________________
(dále též jen „Poskytovatel“)
(obě výše uvedené společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Smlouvu č. ZSM-166-…/OVZ-2016
o poskytování Služeb pro pozáruční opravy a servis chladící a mrazící
technologie
Dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva”)
následujícího znění:

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.
1.1.

Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č. j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a
řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2.

Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písmeno c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzv. veřejnou
zakázku malého rozsahu pod č. j.: ZSM-166/OVZ-2016. Nabídka Poskytovatele splnila
požadavky Objednatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek a podmínky zákona o
zadávání veřejných zakázek a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

1.3.

Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
Poskytovatel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou
k provádění předmětu této Smlouvy nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, že tento
nebo tito budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty.

1.4.

Poskytovatel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti servisu a oprav chladící
a mrazící techniky a vlastní pro zajištění uvedených činností a Služeb veškerá
oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení
předmětu této Smlouvy.

1.5.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění provozuschopnosti chladící a mrazící
techniky, a to ve formě pozáručních oprav a servisu.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.
2.1.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na základě dílčích
objednávek Objednatele, zajišťovat pozáruční servis a opravy chladící a mrazící
technologie (dále jen „Zařízení“) spočívající v provádění:
a) pozáručních oprav a servisu Zařízení, které jsou ve vlastnictví ZSMV a jsou
umístěny na jeho jednotlivých provozovnách.
b) v dodávkách náhradních dílů potřebných k opravám.
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2.2.

Množství a typy náhradních dílů, budou vždy určeny aktuální potřebou danou stavem
Zařízení či pokynem Objednavatele.

2.3.

Typy Zařízení, která jsou nyní v majetku ZSMV jsou uvedeny v příloze č. 1 - Seznam
chladících a mrazících technologií (dále už jen „Příloha č. 1). Příloha č. 1 je nedílnou
součástí této Smlouvy. Zařízení v ní uvedená mají pouze informativní charakter a počet
těchto Zařízení může být v průběhu platnosti této Smlouvy zvýšen i snížen dle
aktuálních potřeb Objednatele, např. o nově servisovaná, nebo naopak vyřazená
(neopravitelná) Zařízení.

2.4.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené opravárenské a servisní práce převzít a zaplatit
sjednanou cenu podle článku 5. této Smlouvy.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.
3.1.

Místem plnění jsou místa umístění chladících a mrazících technologií v jednotlivých
provozovnách uvedených v příloze č. 2 – Seznam provozoven a seznam oprávněných
osob, případná další umístění mohou být doplňována průběžně.

3.2.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat havarijní službu s dojezdem nejpozději do tří (3)
hodin od nahlášení události. Poskytovatel je povinen započít s prováděním opravy
okamžitě s tím, že samotná oprava bude dokončena nejpozději následující pracovní den.
Pokud nebude možné opravu dokončit v termínu dle předchozí věty, Poskytovatel
kontaktuje Objednatele a sdělí mu důvod prodlení s opravou a lhůtu, kdy bude tato
oprava řádně dokončena.

3.3.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat běžné opravy a servisní služby pro Objednatele dle
jeho operativních požadavků, a to na základě předchozích písemných objednávek
Objednatele. Poskytovatel je povinen provést servis nejpozději do tří pracovních dnů od
písemného potvrzení objednávky dle ujednání článku 4. 5. této Smlouvy.

OBJEDNÁVKY SLUŽEB A JEJICH PŘEVZETÍ

4.
4.1.

Plnění dle této Smlouvy bude probíhat na základě dílčích objednávek (dále též jen
„Objednávka“) vystavených na konkrétní případ, a to buď písemně (běžné opravy a
servisní služby) nebo telefonicky (havarijní situace).

4.2.

Dílčí Objednávky havarijní služby budou
Poskytovatele:…………………………………

4.3.

Dílčí Objednávky běžných oprav a servisních prací budou prováděny prostřednictvím
elektronické pošty na e-mailovou adresu
Poskytovatele:………………………………………………………

4.4.

Takto učiněné Objednávky se nepovažují za internetový obchod. Každá Objednávka by
měla obsahovat:

prováděny telefonicky na



Jméno/název/obchodní firmu/IČO Objednatele a Poskytovatele



Bydliště/místo podnikání/sídlo Objednatele a Poskytovatele
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Číslo Smlouvy



Číslo Objednávky, datum jejího vystavení



Požadovaný rozsah Služeb (Stručný popis závady)

 Místo prováděných prací
 Výrobní číslo a typ Zařízení
4.5.

Poskytovatel je povinen písemně potvrdit akceptaci elektronické Objednávky, a to
nejpozději následující pracovní den.

4.6.

O provedených pracích bude pracovníkem Poskytovatele sepsán montážní (servisní)
protokol, který bude podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran. V tomto
protokolu budou uvedeny veškeré potřebné náležitosti, zejména rozsah prací, použitý
materiál, počet skutečně odpracovaných hodin, místo prováděných prací, výrobní číslo a
typ Zařízení a u havarijní služby, zda jsou potřeba následné kroky, popř. jaké apod.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.
5.1.

Cena za poskytování Služeb je stanovena za jednu (1) hodinu práce, a činí…………..Kč
(bez DPH),…….% DPH, tj. …………Kč, tj.……………Kč včetně DPH.

5.2.

Cena za 1 hodinu práce je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a
zahrnuje zejména dopravu, veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Poskytovateli
v souvislosti s poskytováním Služeb, vyhotovením a předáním výstupů dle této
Smlouvy. Výše ceny poskytovaných Služeb platí po celou dobu platnosti této Smlouvy.

5.3.

Na náhradní díly dle ujednání článku 2. bod 2.1, písm. b) této Smlouvy dodané
Objednateli se Poskytovatel zavazuje poskytnout slevu ve výši minimálně 15 %
z aktuálních doporučených prodejních cen výrobce nebo výrobcem pověřeného
prodejce pro území ČR, které je Poskytovatel povinen Objednateli kvalifikovaně
prokázat.

5.4.

Část ceny odpovídající výši DPH bude určena dle sazby DPH platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
Smlouvě uzavírat dodatek.

5.5.

Poskytovatel je oprávněn fakturovat provedenou Službu až po jejím kompletním
dokončení.

5.6.

Originál faktury bude vystaven Poskytovatelem řádně a včas, v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

5.7.

Povinnou přílohou každé faktury Poskytovatele bude oboustranně podepsaný montážní
(servisní) protokol s uvedeným časovým rozsahem a specifikací poskytnutých Služeb a
použitých náhradních dílů.
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5.8.

Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena
minimálně v jednom vyhotovení na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení
prostřednictvím elektronické pošty na adresu: faktury_dms@zsmv.cz.

5.9.

Platba bude uskutečněna výhradně bankovním převodem.

5.10.

Smluvní strany se dohodly, že faktura za vymezený předmět plnění je splatná do třiceti
(30) dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury. V případě, že faktura neobsahuje
všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a pokud účet uvedený na faktuře
nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost faktury neběží. Objednatel je oprávněn
fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné
faktury.

5.11.

Smluvní strany se dohodly, že za vymezený předmět plnění nebudou poskytovány
zálohy.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.
6.1.

Objednatel umožní Poskytovateli vstup do prostor, kde mají být Služby poskytnuty,
umožní přístup k technologiím a jednotlivým zařízením, na kterých mají být
poskytované Služby prováděny, příp. podle požadavku Poskytovatele a po vzájemném
odsouhlasení umožní přístup Poskytovateli i do dalších prostor a k dalším technologiím
a zařízením, pokud to bude nezbytné k provedení Služeb a dosažení účelu této Smlouvy.

6.2.

Objednatel požaduje opravy a servis na Zařízení na celém území hl. m. Prahy.

6.3.

Objednatel bude na chladících a mrazících zařízeních používat pouze materiál, který je
k tomuto účelu určen výrobcem, tedy originální „značkové“ náhradní díly

6.4.

Objednatel se zavazuje seznámit Poskytovatele s vnitřními pokyny a směrnicemi,
kterými se stanovují provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu zaměstnanců
v prostorách Objednatele ještě před započetím plnění předmětu Smlouvy.

6.5.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Služby pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Zařízení.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.
7.1.

Poskytovatel se zavazuje udržovat pohotovostní telefonní linku každý pracovní den od
6:00 do 15:00 hodin pro případ havarijní situace na některém Zařízení.

7.2.

Na žádost Objednatele provede Poskytovatel návrh na vyřazení neopravitelného
Zařízení. Cena za zpracování tohoto návrhu je zahrnuta v ceně poskytovaných služeb tj.
v ceně za 1 hodinu práce. Objednavatel i Poskytovatel se zavazují postupovat při těchto
úkonech v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v
právních vztazích.
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7.3.

Poskytovatel je po celou dobu účinnosti této Smlouvy povinen být pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti podle této Smlouvy s tím, že
limit pojistného plnění musí činit minimálně 500.000,--Kč (slovy„pětsettisíc“ korun
českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předá Poskytovatel Objednateli
bezprostředně před uzavřením této Smlouvy.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUKA

8.
8.1.

Poskytovatel poskytne Objednateli záruku na provedené Služby v délce trvání 6 měsíců
a na náhradní díly záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu montážního (servisního)
protokolu. V případě, že výrobce předmětné techniky udává lhůty delší, ve kterých je
možno záruku garantovat, uplatní se délka záruky daná výrobcem.

8.2.

V případě zjištěné vady poskytnutých Služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, bude
Objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu telefonicky a následně písemně
elektronickou formou a Poskytovatel je povinen započít s odstraněním závady do tří (3)
hodin od telefonického nahlášení v případě, že Objednatel nestanoví lhůtu delší.

8.3.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat věc pro jeho vady, za
které odpovídá Poskytovatel.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

9.
9.1.

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Oprávněné
osoby jsou kompetentní řešit veškeré provozní záležitosti související s plněním
předmětu dle této Smlouvy a činit veškeré úkony s tím související. Oprávněné osoby
nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li statutárními orgány.
Oprávněné osoby jsou uvedeny v příloze č. 2 k této Smlouvě.

9.2.

Seznam pracovníků za Poskytovatele podílejících se na plnění Služby a jeho změna je
možná pouze dodatkem ke Smlouvě.

SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

10.
10.1.

V případě že, Poskytovatel nedodrží lhůty uvedené v článcích 3.2. a 8.2. této Smlouvy,
má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to za
každou i započatou hodinu prodlení s dojezdem na havarijní Službu. Pro případ prodlení
poskytovatele s provedením opravy či servisního zásahu do tří pracovních dnů dle
ujednání článku 3.3. této Smlouvy, se sjednává smluvní pokuta v částce 1000,- Kč za
každý započatý den prodlení.

10.2.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Poskytovatel oprávněn
požadovat zákonné úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky.

10.3.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu způsobené
škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
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10.4.

Poskytovatel odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této
Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti, v plné
výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Občanského zákoníku.

OCHRANA INFORMACÍ

11.
11.1.

Poskytovatel podpisem této Smlouvy souhlasí, v souladu se zněním zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé
této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

11.2.

Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy
včetně jejích dodatků profilu zadavatele:
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html s tím, že Objednatel učiní
nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Poskytovatele, o kterých to
stanoví příslušné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších
údajů, jejichž znečitelnění výslovně smlouva vyžaduje.

11.3.

Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech
dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny předmětu plnění.

11.4.

Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv.

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.
12.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat
druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro řádné plnění této Smlouvy.

12.2.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a
druhé straně doručena buď datovou schránkou, osobně nebo doporučeným dopisem či
jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této
Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

12.3.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této
změny.

UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

13.
13.1.

Objednatel je povinen uchovávat dokumenty související se Službami dle této Smlouvy
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části ceny poskytnutých Služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle
této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
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13.2.

Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících se Službami dle této
Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního
úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole
pověří nebo zmocní.

13.3.

Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

ŘEŠENÍ SPORŮ

14.
14.1.

Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., (občanský soudní řád v platném znění) se strany této
Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této
Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je
v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, v případech, kdy je
v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

15.
15.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

15.2.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že finanční limit na období 4 let
nesmí překročit částku 1 990 000,- Kč bez DPH.

15.3.

Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran s uvedením data, ke
kterému Smlouva pozbývá účinnosti.

15.4.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, případně zvýšit,
nebo snížit počet servisovaných Zařízení, a to vše i bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi.

15.5.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení
povinnosti vyplývající z této Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení je účinné
jeho doručením druhé smluvní straně.

15.6.

Za závažné porušení povinnosti ze strany Objednatele se považuje neplnění závazků
spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového
dokladu.

15.7.

Za závažné porušení povinnosti Poskytovatele se považuje opakované nedodržení doby
dojezdu k opravám dle článků 3. 2. a 8.2.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.
16.1.

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy musí být provedena písemnou
formou a musí být podepsána statutárním zástupcem, který může ve smluvních věcech
jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke
Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16.2.

Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se
stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost
ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto
neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a
vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

16.3.

Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Poskytovatel postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel je oprávněn započíst své
splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.

16.4.

Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o
změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních
stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.

16.5.

Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních
stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky
Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škod
apod.).

16.6.

Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení
neplatnosti se řídí českým právem.

16.7.

Poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými
elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů.

16.8.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty.

16.9.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

16.10. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.
16.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě
i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní připojují své
vlastnoruční podpisy.
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Nedílnou součást této Smlouvy tvoří i její přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam chladících a mrazících technologií
Příloha č. 2 – Seznam servisovaných provozoven + Seznam oprávněných osob
Příloha č. 3 - Ceník

Za Poskytovatele

Za Objednatele

V ……….. dne ………………

V _______ , dne …………………

.............................................

................................................
Zařízení Služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel
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