VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

HSUL-2046/ÚE-2013

Název zakázky:

Servis dýchací a diagnostické techniky Dräger

Předmět zakázky:

Služba

Datum vyhlášení zakázky:

30. 04. 2013

Název zadavatele:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Sídlo zadavatele:

Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje

IČO zadavatele:

70 88 63 00

DIČ zadavatele:

Není plátce

Jméno, případně jména, a
příjmení kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky,
telefon a e-mailová adresa:

1) zástupce ve věcech zadávacího řízení:
kpt. Bc. Josef Strachoň, tel. 950 431 270
e-mail: josef.strachon@ulk.izscr.cz
2) zástupce ve věcech technických:
kpt. Ing. Radovan Hříbal, tel. 724 052 387
e-mail.: radovan.hribal@ulk.izscr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

Do 13. 05. 2013 do 10.00 hod. Nabídky doručené po tomto
termínu nebudou zadavatelem hodnoceny a budou vráceny
neotevřené zpět uchazeči.

Místo pro podávání nabídek:

HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 10 Ústí n. L.

Způsob doručení nabídky

Nabídku v písemné podobě lze doručit osobně, prostřednictvím
držitele poštovní licence případně cestou jiného oprávněného
doručovatele, na adresu zadavatele. Za datum doručení se
považuje okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Nabídka bude v uzavřené obálce, označené nápisem „Servis
Dräger“ a nápisem „Neotvírat“. V místě uzavření bude opatřena
razítkem uchazeče a zpáteční adresou.

Termín a místo otevírání
obálek:

Dne 13. 05. 2013 v 10,00 hod. v kanceláři č. 105, budova
Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400
01 Ústí nad Labem

Popis předmětu zakázky:

Servis dýchací a diagnostické techniky Dräger za účelem
zachování akceschopnosti dané techniky.

Lhůta dodání/trvání zakázky:

Servis zabezpečit do 15.12.2013

Místo dodání/převzetí plnění: HZS Ústeckého kraje
Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena

Způsob hodnocení nabídek

Do hodnocení budou zařazeny všechny nabídky, které splní
podmínky uvedené v této výzvě.
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Zadavatel stanoví pořadí v závislosti na vyhodnocení podaných
nabídek v souladu s hodnotícími kritériem (nejnižší nabídková
cena), které v tomto řízení určil jako rozhodné.
Na základě sestaveného pořadí uzavře zadavatel smlouvu s
vybraným uchazečem, který se umístí na prvním místě.
O výsledku výběrového řízení budou písemně vyrozuměni všichni
účastníci tohoto výběrového řízení a vybraný zájemce bude
vyzván k uzavření smlouvy.
Požadavky na zpracování
nabídkové ceny

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady. Nabídková
cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání
smlouvy. Upravena může být jen při zákonné změně výše DPH.
Zálohovou platbu zadavatel neposkytuje.

Platební podmínky

Platba bude realizována na základě předložené faktury za služby
dle smlouvy. Dodavatel vystaví zadavateli fakturu (daňový doklad)
na základě řádného předání a převzetí plnění. Faktura je splatná
do 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Zadavatel je
oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, nebo obsahuje jiné cenové údaje, nebo
jiný druh služeb než ve smlouvě dohodnutých s tím, že splatnost
nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího
doručení zadavateli. Faktura je považována za proplacenou
okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. Faktura
musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 28
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou nebo součástí
faktury musí být položkový rozpis.
1. Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a)
až l) zákona. Dodavatel prokáže splnění uvedených základních
kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 2
zákona. Ustanovení § 53 odst. 1 písm. i) zákona není nutné s
ohledem na předmět veřejné zakázky prokazovat.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

2. Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění
kvalifikace v kopii. Před uzavřením smlouvy předloží uchazeč,
se kterým má být uzavřena smlouva, originály nebo ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
3. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
4. Dodavatelé zapsaní do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(dále jen „výpis“)“ mohou prokázat splnění kvalifikace „Výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ (§127 zákona), který
nahrazuje splnění: základních kvalifikačních předpokladů dle §
53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle §
54 pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu pověřenou jednat
ve věci této veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
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a) Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je splněný, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

b) Nabídka musí obsahovat:
• Název veřejné zakázky
• Identifikační údaje uchazeče
o název
o sídlo, IČ, DIČ
o statutární zástupce uchazeče
o zástupci, oprávnění jednat jménem uchazeče
o telefonní, emailové a faxové spojení
- obsah nabídky
- prokázání kvalifikačních předpokladů
- náležitosti dle § 68 odst. 2 zákona – návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
• Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu takto:
o cena v Kč bez DPH
o sazba DPH v %
o cena v Kč včetně DPH %

Požadovaný jazyk nabídky:

Předložená nabídka musí být vypracována výhradně v českém
jazyce včetně všech příloh a dokumentů. Pokud některý z
požadovaných dokumentů nebo jejich kopii má uchazeč k
dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží překlad
tohoto dokumentu do českého jazyka nebo jeho úředně ověřenou
kopii. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
1. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel po
uzavření smlouvy s dodavatelem, který podal nejvhodnější
nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní
na webových stránkách www.mvcr.cz zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i
identifikační údaje dodavatelů, kteří podali nabídku a informace
o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše
uvedeným souhlas.

Další požadavky na
zpracování nabídky*:

2. Uchazeč doloží doplněný závazný text smlouvy. Návrh smlouvy
bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní o údaje v
návrhu smlouvy či zadávací dokumentaci. Zadavatel si
vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a
vyžadovat její upřesnění či změnu s výjimkou změny
jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích
podmínkách.
3. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a
předložením nabídky nese uchazeč
4. Uchazeči jsou vázání svými nabídkami do doby uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem
5. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou vyřazeny.
Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají součástí
dokumentace veřejné zakázky
6. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo
změnit nebo zrušit veřejnou zakázku v celém rozsahu, právo
neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů
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7. Dodavatel je dle ustanovení §2 písm.e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů

Zadávací řízení se řídí:

Přílohy

Podle § 6, a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 Seznam požadovaných služeb dýchací a diagnostické
techniky Däger
Příloha č. 2 Návrh smlouvy

Podpis zadavatele:
plk. Ing. Roman Vyskočil
ředitel Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje
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Příloha č.1

Seznam požadovaných služeb dýchací a diagnostické techniky Dräger
Dodávka se bude skládat z:
1. Pravidelná 6-ti letá revize-repase redukčních ventilů Dräger řady PSS.
78 kusů
2. Repasování rekučních ventilů Dräger řady PA na PSS
(výměným způsobem kus za kus).
20 kusů
3. Rrepasování plicních automatik Dräger řady PS na PSS
(výměným způsobem kus za kus).
32 kusů
4. Revize a kalibrace diagnostického zařízení Dräger Testor.
7 kusů
5. Revize a kalibrace diagnostického zařízení Dräger Quaestor automatic.
1 kus
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Příloha č.2

Smlouva o poskytování servisu
dýchací a diagnostické techniky Dräger pro rok 2013,
č. objednavatele: xxx2013
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů v platném znění, kterou uzavřeli tito, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
účastníci (dále jen „smluvní strany“):
1. xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:

xxx xx xxx/ CZxxx xx xxx

Sídlo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená:
Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxx/xxxx

Telefon/Fax:

xxx xxx xxx/ xxx xxx xxxx

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel., e-mail,

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným xxxxxxx soudem v xxxxxxx, oddíl x, vložka xxxxxxx (§
13a obchodního zákoníku).
(dále jen „uchazeč“)
2. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Sídlo:

se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená:

plk. Ing. Romanem Vyskočilem – ředitelem Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje

IČ/DIČ:

70 88 63 00 / CZ 70 88 63 00

Bankovní spojení:

ČNB Ústí nad Labem; č. ú. 76548881/0710

Telefon/fax:

950 430 111 / 950 430 001

Kontaktní osoba:

mjr. Bc. Tomáš Štěpánek – vedoucí oddělení IZS a služeb, 950 431 366,
607 783 800, tomas.stepanek@ulk.izscr.cz, kpt. Ing. Radovan Hříbal –
technik strojní služby, 950 431 377, 724 052 387, radovan.hribal@ulk.izscr.cz

( dále jen „zadavatel“)
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provádět pro objednatele „Servis dýchací a
diagnostické techniky Dräger“ a nákup služeb, dále jen předmět plnění, která je v majetku ČR –
HZS ČR, se kterým je oprávněn hospodařit Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.
2. Dodavatel v rámci předmětu plnění provede tyto servisní úkony:
a) Pravidelná 6-ti letá revize-repase redukčních ventilů Dräger řady PSS.
78 kusů
b) Repasování rekučních ventilů Dräger řady PA na PSS
(výměným způsobem kus za kus).
20 kusů
c) Rrepasování plicních automatik Dräger řady PS na PSS
(výměným způsobem kus za kus).
32 kusy
d) Revize a kalibrace diagnostického zařízení Dräger Testor.
7 kusů
e) Revize a kalibrace diagnostického zařízení Dräger Quaestor automatic.
1 kus.
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3. Dodavatel se zavazuje provést ve sjednaných termínech pro objednatele plnění specifikované
v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje plnění ve výše uvedeném rozsahu převzít a
zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. V případě zjištění závad u redukčních ventilů, zařízení Testor a Quaestor dodavatel oznámí tuto
skutečnost, včetně ceny opravy zástupci objednatele. Odstranění těchto závad bude řešeno na
základě samostatných objednávek, mimo rámec této smlouvy.

II.
Způsob a termín dodání, předání a převzetí
1. Dodavatel je při plnění předmětu této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
dodavatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném
případě nese dodavatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných
pokynů objednatele vznikly.
2. Plnění této smlouvy bude zajištěno prostřednictvím jednotlivých objednávek zasílaných
objednatelem dodavateli vždy na základě aktuálních potřeb objednatele v souladu
s předpokládanými termíny pravidelných servisních kontrol. Objednávka bude mít vždy písemnou
formu a bude dodavateli zaslána nejméně týden před požadovaným termínem realizace.

3. Dodavatel se zavazuje jednotlivé práce, které jsou předmětem objednávek dokončit vždy ve lhůtě
do deseti dnů od převzetí předmětu plnění, nebo pokud se strany nedohodnou jinak, přičemž
realizace poslední objednávky včetně fakturace musí proběhnout nejpozději do 15. 12. 2013.
4. Objednatel se zavazuje předat dodavateli a dodavatel se zavazuje převzít od objednatele předmět
plnění jehož se objednávka týká.
5. Předání a převzetí:
a) Pro účely plnění dle čl. I odst. 2a, 2b, 2c, 2d objednatel dodá předměty jichž se plnění týká do
místa sídla dodavatele. Po realizací je dodavatel odešle zpět na svoje náklady do místa plnění
dle čl. V.
b) Pro účely plnění dle čl.I odst. 2e objednatel přijede za účelem revize a kalibrace do místa
plnění dle čl. V, kde daný přístroj po realizaci plnění předá zpět objednateli Kalibrační protokol
bude zaslán společně s fakturou.
c) Předmět plnění přebírá vždy pověřený pracovník objednatele.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud dodavatel zjevně neprovedl
požadované plnění řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém
případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně dodavateli sdělí, a to nejpozději do
pěti pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše
uvedená ustanovení tohoto článku.

7. Převzetím předmětu plnění za účelem realizace objednávky přejímá dodavatel odpovědnost za
škody na předmětu plnění a škody spojené s realizací objednávky. Nebezpečí škody přechází zpět
na objednatele okamžikem převzetí podle odst. 5 tohoto článku.
8. Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na
majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
9. Dodavatel se zavazuje při pravidelných servisech používat schválené a zkalibrované diagnostické
zařízení, měřící přístroje, nářadí a dále se zavazuje dodržovat technologické postupy stanovené
výrobcem. Při odstraňování zjištěných závad se dodavatel zavazuje používat pouze originální
náhradní díly, popřípadě díly vyráběné třetí stranou, které jsou kvalitativně srovnatelné s díly
originálními.
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III.
Cena
1. Pro účely realizace této smlouvy a jednotlivých dílčích objednávek si smluvní strany sjednávají
cenový rámec služeb, kdy dodavatel bude objednateli účtovat za předmětné položky nejvýše
sazbu zde uvedenou:

Služby

Počet ks

6-letá pravidelná revizerepase redukčních ventilů
Dräger řady PSS – (servis +
oprav. set pro repasi)

78

Repase redukčních ventilů
Dräger řady PA na PSS
(výměnným způsobem kus za
kus)

20

Repase plicních automatik
Dräger řady PS na PSS
(výměnným způsobem kus za
kus)

32

Revize a kalibrace
diagnostického zařízení
Dräger Testor

7

Revize a kalibrace
diagnostického zařízení
Dräger Quaestor automatic

1

Cena v Kč 1ks bez
DPH

Cena v Kč celkem
bez DPH

Cena v Kč celkem
s DPH

Cena v Kč za požadované servisní úkony bez DPH:
DPH 21%:
Cena v Kč za požadované servisní úkony včetně DPH
Slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxkorunčeských ~xx haléřů

2. Cena za ostatní položky a služby zde neuvedené bude stanovena vždy v souladu s platným
ceníkem dodavatele.
IV.
Platební podmínky
1. Úhrada ceny za objednané služby se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené
dodavatelem po předání a převzetí předmětu smlouvy jehož se týkala realizovaná objednávka.
Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být kopie dodací list nebo
servisní protokol s položkovým rozpisem fakturované dodávky popř. originál kalibračního
protokolu v případě plnění dle čl. I odst. 2 písm. e).
2. Dodavatel se zavazuje předat fakturu objednateli nejpozději do 7 dnů po předání předmětu díla,
jehož se týkala realizovaná objednávka.
3. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
objednateli.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
ve prospěch dodavatele.
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5. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět dodavateli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí
objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V takovém případě je dodavatel povinen vystavit novou
fakturu s novým datem splatnosti, stanoveným dle odst. 3 tohoto článku.
6. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není
objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
7. Zálohové platby objednatel neposkytuje a dodavatel prohlašuje, že zálohové platby v souvislosti
s plněním nežádá a žádat nebude.
V.
Místo plnění
Místem plnění je:
HZS Ústeckého kraje
Krajské ředitelství,
stanice Ústí nad Labem
Masarykova 342/380
400 10 Ústí nad Labem
VI.
Záruka a reklamace vad
1. Dodavatel poskytne objednateli záruku po dobu 6 měsíců na provedené práce ode dne předání a
převzetí.
2. Veškeré vady plnění nebo jeho části je objednatel povinen uplatnit u dodavatele písemně a to bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad a uplatňovaných
reklamačních nároků.
3. Dodavatel je povinen nastoupit na odstranění záručních vad do 7 pracovních dnů
řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

od jejich

4. Dodavatel je povinen zahájit odstranění záruční vady neprodleně po nástupu na odstranění
záruční vady. Termín ukončení prací oznámí dodavatel objednateli při nástupu.
5. Vady, které se týkají jakosti dodaných dílů, které objednatel zjistí až po převzetí dodávky, je
dodavatel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů od data doručení reklamace. Dodavatel odstraní
vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v požadovaném množství a jakosti dle objednávky.
6. Za účelem opravy či odstranění vad dodavatel přejímá plnění nebo jeho část, u které objednatel
řádně a oprávněně uplatnil vady v místě sídla dodavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Náklady vzniklé objednateli v souvislosti s dopravou plnění nebo jeho části do místa
přejímky hradí dodavatel.
7. V případě, že dodavatel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
objednatel oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad, dodavatel se zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.
VII.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny, je dodavatel oprávněn účtovat
objednateli úroky z prodlení z dlužné částky ve výši zákonné sazby úroku z prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínu sjednaného termínu realizace objednávky,
uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: jednostokorunčeských) včetně
DPH za každý byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení lhůty pro odstranění reklamované vady dle
čl. VI odst. 3. této smlouvy uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy:
jednostokorunčeských) včetně DPH za každý byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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VIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 344 a násl. obch. zákoníku.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kterékoliv
ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé straně do 10ti dnů ode
dne, kdy se o takovém porušení dozví.
3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména:
a) prodlení dodavatele s předáním plnění po dobu delší než 5 kalendářních dnů.
b) pokud vůči dodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení.
4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních
dnů.
b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti
dodavatele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené
lhůtě.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá
smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této
smlouvy a případnou náhradu škody.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom
vyhotovení náleží každé ze smluvních stran. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných,
vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.
2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby
dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a
účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich
vzájemné vztahy budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě
bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č.1 – Nabídka dodavatele
6. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční
podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V Ústí nad Labem dne ........................

V xxxxxxxxxx dne .........................

Za objednatele:

Za dodavatele:

_______________________
plk. Ing Roman Vyskočil
ředitel HZS Ústeckého kraje

________________________
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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