SMLOUVA

.
o poskytování služeb
uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I

Smluvní strany

č. srn OLIVY

I I I I I I I I I I I

Poskytovatel:

HAVEX-auto s.r.o.

č. srn ouvv

Objednatel:

14111, 11lalol, l2lol119

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem:

Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí

Se sídlem:

Jankovcova 1518/2, 170 04
Praha 7

Zastoupen:

Františkem Havlíčkem

Zastoupena:

Ing. Vladimírem Sloupem

Funkce:

jednatel společnosti

Funkce:

Kontaktní osoba:

Petr Pyšný

Funkce:

vedoucí servisu

Kontaktní
osoba:
Funkce:

ředitel odboru hospodářské
sorávv

Tel.:

602 466 415

tel:

233045257, 727816893

Fax:

233044506

Fax:

Daniel Tvrz
sekretář - řidič

IČ:

60108151

IČ:

49370227

DIČ:

CZ60108151

DIČ:

není plátce DPH

Zapsaná v obch.
rejstříku:

u KS v Hr. Králové, odd. C, vl.
5254

Bankovní
spojení:

30027001/0710

Bankovní spojení: 1303226319/0800

Smluvní strany se dohodly na následujícím:
I Čl. I Předmět smlouvy
1.

[

Předmětem smlouvy je poskytování služeb, spočívajících v:
• sezónní výměně pneumatik podle rozpisu činností uvedených v nabídce,
• uskladnění sezónních pneumatik v sadách po 4 kusech. Sezónní pneumatiky
nezaměnitelně označené na místě jejich uložení musí být po celou dobu uskladněny
vhodným způsobem s respektováním odlišností (s ráfkem či bez ráfku), aby nedocházelo
např. k deformacím pneumatik a byla zachována jejich životnost. Objednatel je oprávněn
provádět průběžnou kontrolu uskladnění sezónních pneumatik a poskytovatel je povinen
objednateli tuto kontrolu umožnit.
Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí.
2. Specifikace sezónních pneumatik, tvořící přílohu této smlouvy, bude aktualizována vždy v rámci té
které sezónní výměny pneumatik. Ve Specifikaci sezónních pneumatik bude vždy uvedena
informace o končící životnosti konkrétních pneumatik (použitelnost pneu %) s doporučením
nejvhodnějších nových pneumatik.
3. Aktualizace Specifikace sezónních pneumatik nevyžaduje formu dodatku této smlouvy, musí však
být podepsána kontaktními osobami obou smluvních stran.

|ČI. II Doba plnění - sezónní výměna pneumatik)

1.

2.

3.

Sezónní výměna pneumatik bude probíhat 2x ročně (cca v % ročních intervalech). Jednotlivé
termíny stanoví kontaktní osoby smluvních stran tak, aby každá sezónní výměna pneumatik
proběhla nejpozději do jednoho měsíce ode dne prvního termínu stanoveného kontaktní osobou
objednatele, nebude-li sjednáno jinak (korespondence formlou e-mailu, popř. telefonická dohoda).
Výměna pneumatik bude u každého vozidla provedena na počkání. Poskytovatel převzetí předané
sady pneumatik řidiči vozidla písemně potvrdí.
Sezónní pneumatiky je poskytovatel povinen uskladnit vždy po dobu od sezónní výměny
pneumatik do následující sezónní výměny pneumatik.
Poskytovatel je povinen na výzvu objednatele vydat uskladněné pneumatiky nejpozději do
2 pracovních dnů od obdržení výzvy i před uplynutím doby uskladnění sezónních pneumatik.

|ČI. Ill Místo plnění)

1. Místem sezónní výměny pneumatik jsou určené prostory v provozovně poskytovatele na adrese
Jateční 317/41, 170 00 Praha 7 - Holešovice.
Místem pro uskladnění sezónních pneumatik jsou poskytovatelem určené prostory odpovídající
obecným požadavkům pro řádné uskladnění pneumatik, tzn. prostory jsou větrané, suché a
teplotně stálé (cca 10- 25°C), bez přímého slunečního světla a bez povětrnostních vlivů a mimo
dosah jakýchkoli chemikálií, rozpouštědel, uhlovodíků apod.
|ČI. IV Cena|

1.

Sjednaným způsobem určení ceny za sezónní výměnu a uskladnění sezónních pneumatik jsou
tyto jednotkové ceny shodné u všech značek vozidel objednatele:

demontáž a montáž sady (4) kol
244 Kč bez DPH
výměna sady (4) pneumatik včetně vyvážení, umytí, kontroly tlaku a dohuštění
588 Kč bez DPH

vyvážení sady (4) kol
244 Kč bez DPH
uskladnění jedné sezónní sady (4) kol /sezóna cca 6 měsíců/ včetně umytí
413 Kč bez DPH

závaží nalepovací (1 ks)
39 Kč bez DPH
závaží naklepávací (1 ks)
14 Kč bez DPH
2.

K jednotkovým cenám bude připočítána DPH v zákonné výši.

[ČI. V Platební podmínky]

1.

2.

3.

Cena za sezónní výměnu pneumatik a za uskladnění sezónních pneumatik pro nadcházející
období (od provedené sezónní výměny pneumatik do následující sezónní výměny pneumatik)
bude uhrazena na základě poskytovatelem vystavené faktury, jejíž přílohou bude kopie příslušné
Specifikace sezónních pneumatik, podepsaná a datovaná kontaktními osobami smluvních stran.
Splatnost ceny je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení té které faktury
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu
objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního
roku se splatnost prodlužuje na 60 dnů.
Vystavené faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a veškeré náležitosti daňového
dokladu stanovené touto smlouvou a právními předpisy. V případě, že faktura nebude obsahovat
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4.

5.

uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena
požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním poskytovateli
k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne
plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti podle této
smlouvy objednateli.
Objednatel je oprávněn uplatnit slevu z ceny za sezónní výměnu a uskladnění sezónních
pneumatik bez DPH ve výši 100 kč, a to pro každý případ porušení povinností poskytovatle
z důvodů ležících na straně poskytovatele, pokud poskytovatel:
■ nedodržel termíny uvedené v článku II této smlouvy,
■ neumožnil kontrolu ve smyslu článku III této smlouvy,
■ uskladnil pneumatiky v rozporu s článkem III této smlouvy.
V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

[ČI. VI Odpovědnost za škodu|

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Poskytovatel odpovídá za zcizení, zničení, znehodnocení, ztrátu, poškození či jakoukoliv jinou
škodu, kterou způsobil objednateli porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo
porušením zásad dobrých mravů na převzatých sezónních pneumatikách.
Poskytovatel nese nebezpečí škody na převzatých sezónních pneumatikách po celou dobu jejich
uskladnění.
Poskytovatel nahradí objednateli škodu vzniklou od převzetí sezónních pneumatik do jejich
vydání.
Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení
zákonných nebo smluvních povinností poskytovatele nebo v důsledku porušení zásad dobrých
mravů (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto náklady do škody a
poskytovateli jako povinné osobě vzniká povinnost i k jejich náhradě.
Poskytovatel prohlašuje, že pojistná smlouva, kterou má uzavřenu na pojištění movitého cizího
převzatého majetku, pokrývá škodu vzniklou objednateli v limitní výši 250 000 Kč při jedné škodné
události.
Poskytovatel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného
touto smlouvou. Poskytovatel je povinen v dohodnuté lhůtě na žádost objednatele prokázat
existenci a rozsah svého pojištění.

|ČI. VII Záruka za jakostj

1. Poskytovatel poskytuje na práce záruku za jakost podobu záruční lhůty, která trvá od poslední
sezónní výměny pneumatik do následující sezónní výměny pneumatik.
|ČI. Vlil Trvání smlouvy]

1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 4 let od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.

|ČI. IX Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy)

1.

2.

3.

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech:
■ Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit pro podstatné porušení smlouvy ze
strany poskytovatele, kterým je neumožnění kontroly ve smyslu článku III této smlouvy,
uskladnění sezónních pneumatik v rozporu s článkem III této smlouvy a nedodržení termínů
podle článku II této smlouvy z důvodů ležících na straně poskytovatele.
■ Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy ze strany
objednatele, kterým je prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 dní po
marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté poskytovatelem v písemném
upozornění (urgenci) doručeném objednateli.
Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle odstoupit
od smlouvy druhé smluvní straně.
Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být
písemná. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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|ČI. XI Závěrečná ujednání)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Poskytovatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových
stránkách objednatele a na e-tržišti.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a jeho § 2415 a násl.a § 2586 a
násl.
Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou číslovaných
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně
uvedených v této smlouvě.
Změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny si neprodlenně písemně oznámit. Tato
změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
poskytovatel.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

3 0 '04' 2313

V Praze dne

3 0 -04- 2019

poskytovatel
František Havlíček
jednatel společnosti
HAVEX-auto s.r.o.
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