Servisní smlouva
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva"), mezi

HAVEX-auto s.r.o.
Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí

Zhotovitelem:
Sídlo:
Zápis v OR:

KS v Hr. Králové, odd. C, vl. 5254
Ing. Jiří Valeš, jednatel

Oprávněný zástupce:
IČO:
DIČ:

60108151
CZ60108151
ČS a.s.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní

osoba

ve

3852882/0800
věci
předmětu

Hygienická S' an;r.^.
j
hlavního másti ! Pral. V i

REG. C.

00

O44/2OI9

Související se
l S”11C'UVOI.I

reg.

Č.

smlouvy:

El

Objednatelem:
Sídlo:

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat
jménem objednatele: MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele
71009256
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

není plátcem DPH
ČNB Praha
65825011/0710

Kontaktní osoba:

I.
Postavení smluvních stran
(1)
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má
odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti k tomu, aby plnění dle této smlouvy poskytl
v nejvyšší kvalitě.
(2)
Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním
prací obdobného rozsahu, aže je tedy plně schopen zajistit realizaci Díla dle této smlouvy.
Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady
pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.
(3)
Objednatel je organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví
České republiky.

II.
Předmět smlouvy
(1)
Předmětem této smlouvy v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky
s názvem „Veřejná zakázka malého rozsahu na opravy a údržbu vozidel Škoda" je závazek
zhotovitele provádět pro objednatele opravy a údržbu vozidel Škoda Objednatele (dále jen
„SERVIS", resp. „dílo") a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla. Servisní
kontaktní údaje Zhotovitele jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
provádět údržbu vozidel v souladu se stanovenými pokyny výrobce vozidel.
(2)
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za
a originalitě užitých náhradních dílů.
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provedení Servisu

v požadované

kvalitě

(3)

Zhotovitel

se zavazuje

provádět pro Objednatele Servis

v době

stanovené

v této

smlouvě, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících užívání, na své náklady a na své
nebezpečí.
(4)

Zhotovitel je autorizovaným opravcem vozidel značky Škoda.

III.
Termín a místo plnění
(1)

Zhotovitel se zavazuje provádět Servis v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024

(2)

Místem

plnění

(poskytování

Servisu)

je

provozovna

Zhotovitele;

HAVEX-auto,

provozovna Jateční, Jateční 41, Praha 7, která se nachází v katastrálním území hl. m. Prahy.
Kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.
Cena Servisu
(1)

Smluvní strany sjednávají cenu díla, a to za servisní úkony zhotovitele

sazbě 780,- Kč bez DPH.
bude připočtena DPH
smlouvou sjednávají, že servisní úkony zhotovitele jsou
K ceně

v hodinové

výši. Smluvní strany touto
práce zhotovitele vykonávané při

v aktuální

provádění údržby a oprav podle této servisní smlouvy.
(2)

Dále smluvní strany sjednávají cenu bez DPH náhradních dílů a součástek, včetně

nezbytného spotřebního materiálu a kapalin v souladu s ceníkem zhotovitele, který je přílohou
č. 2 této smlouvy. K uvedené ceně bude připočtena DPH v aktuální výši.

V.
Práva a povinnosti Zhotovitele

(1)
Zhotovitel se zavazuje při provádění Servisu dodržovat obecně závazné předpisy,
technologické postupy a normy, a dále se řídit pokyny výrobce.
(2)
K opravám Zhotovitel používá výhradně originální náhradní díly doporučené výrobcem
vozidla, na které poskytuje záruční dobu 24 měsíců vyjma originálních náhradních dílů se
zkrácenou záruční lhůtou podle záručních lhůt garantovaných výrobcem. Na provedené servisní
práce poskytuje Zhotovitel záruční dobu v minimální délce 12 měsíců.
(3)
O převzetí vozidla bude s Objednatelem vždy sepsán předávací protokol/zakázkový list.
Při provádění servisu odpovídá Zhotovitel jako skladovatel za převzaté vozidlo Objednatele.
poskytnutí služby vyzvednutí / přistavení vozidla, odpovídá Zhotovitel za vozidlo
od okamžiku převzetí vozidla k provedení Servisu, až po jeho zpětné převzetí Objednatelem.

V případě

V okamžiku převzetí vozidla Objednatele Zhotovitel do předávacího protokolu uvede v souladu
s obsahem nabídky podle článku VI. bodu 1 této smlouvy předběžný termín, dokdy na vozidle
provede servisní činnost či opravu. V případě, že následující 3 pracovní dny od předběžného
termínu nebude vozidlo Objednateli předáno, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
náhradní vozidlo stejné třídy na své náklady, dokud nebude vozidlo předáno zpět Objednateli.

VI.
Práva a povinností Objednatele
(1)

Údržba i opravy budou prováděny na základě objednatelem písemně akceptované

nabídky zhotovitele. Zhotovitel uvede do nabídky předběžný termín, do kdy na vozidle provede
servisní činnost či opravu, a předběžnou cenu díla v souladu s touto smlouvou a s ceníkem podle
přílohy č. 2 této smlouvy. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Pověřený zástupce Objednatele
je povinen při předání vozidla k provedení Servisu vždy předložit servisní knížku vozidla a
podepsat předávací protokol/zakázkový list v souladu s článkem V odst. 3 této smlouvy.
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(2)

Objednatel

se

zavazuje

převzít

vozidlo

po

provedeném

Servisu

v místě

plnění

nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne dohodnutého termínu plnění, popřípadě od dne,
kdy mu byla doručena výzva Zhotovitele k převzetí vozidla.
(3)

Objednatele se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za

provedený Servis cenu dle článku

IV. této smlouvy.

VII.
Platební podmínky
(1)

Objednatel neposkytuje zálohy.

(2)

Celková cena za Servis bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury).

(3)

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné

legislativy a stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví platném k témuž dni.
(4)

Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název a označení dodávky,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) období, za které byla dodávka uskutečněna,
k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

(5)

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo

na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, je
ji (nebo kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění. V takovém případě
se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku
doručení opravené daňového dokladu (faktury).
(6)

Splatnost daňových dokladů je 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktura)

Objednateli. Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet
uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději
v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu. Platby budou probíhat
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Vlil.
Sankce
(1)

Pokud

ve

lhůtě

stanovené

touto

smlouvou

Objednatele

nepřevezme

vozidlo

po servisním úkonu či opravě, je Zhotovitel oprávněn požadovat ode dne následujícího po
marném uplynutí této Ihúty náklady za skladování vozidla ve výši 100,- Kč bez DPH za každý
započatý den skladování.
(2)
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Servisu
o více než 3 dny dle dohodnutého termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5 % z celkové ceny Díla, s jehož dokončením je v prodlení, za každý den prodlení.

IX.
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Salvatorní klauzule
(1)

Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou
součinnost.

(2)

Strany

sjednávají, že

pokud v důsledku změny či

odlišného výkladu

právních

předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují
toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.
(3)

Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které
případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána
na plnění stran podle této nové smlouvy.
z původní smlouvy.

Podmínky této nové smlouvy vyjdou

přitom

X.
Řešení sporů, rozhodné právo
(1)

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které
by mohly vzniknout v souvislosti s touto smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou
dohodou.

(2)

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

XI.
Prorogace
(1)

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajiných právních
věcí vyplývajících Z ÍOUÍG smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto
vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud.
Městský soud v Praze a

v případě,

že

k projednání

věci je věcně příslušný okresní soud.

Obvodní soud pro Prahu 2.

XII.
Ukončení smlouvy

(1)

Tato smlouva může být Objednatelem ukončena výpovědí

s jednoměsíčni

výpovědní

dobou, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
(2)

V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých

porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XIII.
Postoupení práv ze smlouvy
(1) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
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XIV.
Transparentnost úřadu a přístup k informacím
(1)

Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu

v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a ustanovením § 219 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem Objednatele č. 11/2016 ze
dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.
(2)

Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(3)
Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
(4)
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních
webových stránkách Objednatele, a to včetně případných příloh a dodatků bez časového
omezení.
(5)
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které
se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě Objednatele. Povinnost mlčenlivosti
trvá i po ukončení smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení
(1)
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. V případě, že smlouva nenabude účinnosti do data uvedeného
III. odst. 1 této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění
tj: o počet dní, o které nabyla smlouva účinnosti později.
v článku

(2)

o adekvátní

dobu,

Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších předpisů), pokud smlouva
nestanoví jinak.

(3)
Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí
mít písemnou formu a musí být pbdepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této
smlouvě budou označeny jako „Dodatek" a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně
uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější.
(4)

Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla
a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
(5)
Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy
dostalo některé ustanovení smlouvy do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní
ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou
na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
(6)
Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.
(7)
Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden
obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
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(8)

Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
(9)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly,

že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž
dosažení svým jednáním sledovaly; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Kontaktní údaje Zhotovitele
Příloha č. 2 Ceník Zhotovitele

V Praze dne 17. prosince 2019

V Praze dne

31] -12-

2019

gs

umu-am the, Jatečn1317/41

^

2.^0 00 Praha 7-Holešovice
EDA

T+420 257 213 830

zhotovitele

Za objednatelé

MUDr. Zdeňka Jágrová

Jiří Valeš,

pověřená zastupováním ředitele

jednatel společnosti

Hygienická stan'cs hi. m. Prahy
se SMflem v PrLie
Rytrrsl<á 12,110 01 Praha 1
poštovní piihrádka 203
t'l. 296 336 700.
ČN3 Praha 1 o:825011/Q710
!Č 71009256
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Příloha č. 1 - kontaktní údaje

Fakturační údaje:
HAVEX-auto s.r.o.
Na Bělidle 503
543 01 Vrchlabí
IČO 60108151
DIČ CZ60108151

Zasílací adresa:
HAVEX-auto s.r.o.
Jateční 41
170 00 Praha 7

Kontaktní údaje servis:
adresa provozovny:

Jateční 41, Praha 7 (vjezd z ulice Na Maninách)

Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 7,00 -19,00
Sobota: 8,00 -12,00

Vedoucí servisu:

