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SMLOUVA
o provádìní servisníèinnostina biologickéèistírnì odpadníchvod
è. sml. /08
Tato smlouvaseuzavíráza úèelemprovádìní servisníèinnostina biologickéèistírnì odpadníchvod typu
SILT XX- STANDARD.

f.
Smluvní strany
Provozovatel XXX

IÈ:
DIÈ:
Servisníorg.:

r

i

EKOSIL T s.r.0.
Zastoupenáve vìcech smluvních-Ing. JaroslavemKANÌÈKOU - jednatel spoleènosti
Zastoupenáve vìcech technických(servisuÈOV) -Ing. JaroslavSÍKORA - vedoucíservisní
technik
Resslova1

.

779 00 OLOMOUC
tel./fax: 585420774/5
mobil: 602 530 583
IÈ : 25828541
DIÈ : CZ25828541
Bank. spojení: Komerèníbanka,a.s.,poboèkaOlomouc
è.ú. : 35-992352 0267/0100

ll.
Pøedmìt smlouvy
Pøedmìtemsmlouvyje provádìní servisníèinnostina biologické èistírnì odpadníchvod typu SIL
STANDARD (dálejen ÈOV).

xxx

Servisníèinnostobsahujetyto úkony:
a) údržbu = práce pøi: èištìní a seøizováníÈOV, mìøení množství aktivního kalu a kyslíku v ÈOV,
odkalování/nakalováníaktivním kalem, èištìní lapáku tuku, odebíránívzorku vody k analýze,vyplnìní
kontrolníholistu.
Jednotlivé práce provádìné pøi údržbì budou provádìny vždy pøi každé servisní návštìvì, kromì:
odkalování/nakalovánía èištìní lapáku tuku - bude provádìno dle potøeby.Odebírání vzorku bude
provádìnodle požadavkuprovozovateleviz kap.VIII.
b) kontrolu = prácepøi:vizuální a èichovékontroleÈOV bezprovádìníjakékoliv údržby.
c) likvidace mrtvého/aktivníhokalu, likvidacetuku, shrabkù
d) dodáníaktivního kalu

t
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m.
Místo sernsovanéÈOV
ServisovanáÈOV je umístìnau XXX na adrese:XXX

IV.
Platnost smlouvy

,

a) Tato smlouvanabýváplatnostidnempodpisuobìmi smluvnímistranamiaje uzavøena
na dobuneurèitou.
b) Smlouvapozbýváplatnosti zánikemprovozovatele,zánikemservisovanéÈOV èi vyhlášenímkonkurzuna
majetekkterékoliv ze smluvníchstran.

V.
Základní vztahy mezi provozovatelema sernsní organizací
a) Servisníorganizacesezavazuje:
- provádìt servisníèinnostpodle ujednánízakotvenýchv této smlouvì a v souladus pøedpisya naøízeními
pøíslušného
vodoprávníhoúøadu;

- provádìt kontroly stavutechnologiea kvality vypouštìných vod v rozsahudle zpracovanéhoprovozního
øáduÈOV;

- na základì požadavkuprovozovateleodebíratvzorky;
- vést provoznísešitÈOV;
- pøi zjištìní poruchy provozovatelemse na jeho vyzvání dostavit v dohodnutémtermínu k servisovanému
objektua zabezpeèit
jeho opravu;
- provádìt opravya úpravyÈOV ajejího pøíslušenstvídle dohody;
vždy s provozovatelemèi oprávnìnouosoboupøedemdomluvit termín plánovanéservisníèinnosti;
- zajiš•ovatexpresníservisdojednohotýdne od oznámeníproblémuservisníorganizaci.

-

b) Provozovatelsezavazuje:
- dodržovatustanoveníprovozníhoøádua pokyny servisníorganizacesmìøujícíke správnéa bezporuchové
funkci ÈOV;
- dbát,aby ÈOV byla zatìžovánapouzebiodegradovatelnýmilátkami(dle provozníhoøádu);
- vytváøetpodmínkypro bezproblémovouèinnostservisníorganizace;
- provádìt podle pokynù servisní organizacevizuální a èichové kontroly stavu ÈOV (lx týdnì) vèetnì
kontroly el.rozvadìèea neprodlenìservisníorganizaciinformovato zmìnì stavu;
- zabezpeèitna své náklady nádobu pro shromažïování shrabkù z ÈOV a její vyvážení pøi naplnìní,
v opaènémpøípadìbudoushrabkylikvidovány servisníorganizacíza úylatu;
- umožnit servisní organizaci bezproblémovýpøístupk servisovanéCOV podle požadavkùprovozovatele
k provádìní servisníèinnosti.
- zajistit pøítomnostodpovìdné osoby pøi pøedáváníprovedenéservisní èinnosti. Pøedánímse rozumí, Že
servisnítechnik a oprávnìná osobapotvrdí svými podpisy provedenéprácesepsanéna "Kontrolním listu".
Budou zde vyznaèenyi pøípadnépøipomínkyobou stran. I kopie tohoto kontrolního listu bude odpovìdné
osobì ponechánana místì. V pøípadìnepøítomnostia tedy nepotvrzením"Kontrolního listu" odpovìdnou
osobou,ztrácíprovozovatelmožnostreklamaceprovedenéslužby.

VI.
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Reklamace
a) Provozovatelmùžeprovedenouservisníèinnostreklamovatdo 10dnù odjejího provedení.
b) Provozovatelmùže fakturu za provedenouservisní èinnost reklamovatdo 14 dnù od jejího doruèenína
fakturaèníadresu.
c) V pøípadìneoprávnìnéreklamace,hradíveškerénákladys ní spojenéprovozovatel.

VII.
Platební podmínky
a) Cenaslužby,kteráje pøedmìtemsmlouvy, bude stanovena a vyúètovánana základì skuteènìvykonávané
práce,a to po každéuskuteènìnéservisníèinnosti.
Ceník služeb:
- údržba
- kontrola
- doprava
- aktivní kal

600,-Kè / hod
400,- Kè / hod
200,-Kè
1,- Kè/l

-

likvidaceaktivníhokalul)

-

likvidace mrtvéhokalul) a shrabkùI) (paušál)
200,-Kè
likvidacetukuI) (paušál)
350,-Kè
analýzavzorku (základnícena)
700,-Kè
prácepøiprovádìní oprav/úpravÈOV ajejího pøíslušenství
600,-Kè/hod
použitý materiál
dle skuteènìvynaloženýchnákladùv bìžných

-

dopravapøiprovádìníoprav/úprav
ÈOV ajejího pøíslušenství
mimorámec

-

"

1,-Kè/1

cenách, pøíp. dle cenové nabídky

pravidelnéúdržby

600,- Kè

zápùjèkadmychadla2)(paušál)

300,-Kè

Ceník exoresních služeb3):
- údržba, provádìní oprav/úprav ÈOV a pøíslušenství

...

-

...

doprava
údržba/opravy/úpravy
v sobotu,nedìli, st.svátek...
dopravav sobotu,nedìli, svátek

700,- Kè/hod

...

... ...

10,-Kè/km
... 700,-Kè/hod
10,-Kè/km

Cenyjsou uvedenybez 19% DPH
b) Provozovatelsouhlasí,že uvedenéceny budou každédva roky upravoványpodle míry inflace stanovené
èeskýmstatistickýmúøadempro uplynulé dva kalendáøní
roky na základì zaslanéhonovéhoceníku.
c) Provozovatelje povinen cenu za provedenou servisní èinnost uhradit. Úhrada bude probíhat bud'
v hotovosti4)na místì ihned po provedenéservisní èinnosti nebo na základì faktury vystavenéservisní
organizací,a to bud' bankovnímpøevodemnebov hotovosti
d) Za každý den prodlení s úhradoufaktury bude provozovateliúètovánopenáleve výši 0,5 % z neuhrazené
èástky.
e) V pøípadì,že servisníorganizacebude evidovat závazkyprovozovatelevùèi servisníorganizacistarší60
dnù po splatnosti,je serv. organizaceoprávnìna do doby jejich úhrady pozastavit pro provozovatele
servisníèinnost.
Fakturacebudeprobíhatna adresu: XXX

t) Zmìnu adresy provozovatelei fakturaèní adresyje provozovatel povinen neprodlenì oznámit servisní
organizaci.
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VIII.

Èetnost, rozsah a kvalitativní parametry servisní èinnosti

-

-

-

Na ÈOV bude pravidelnì provádìnatato servisníèinnost: údržba (+ služby s ní související= kap. II.
Pøedmìtsmlouvy.body c). d) a e))
Èetnostúdržby:XX x roènì
Orientaènítermín servisní èinnosti bude urèen vedoucím servisní skupiny. Konkrétní datum pak po
domluvì s provozovatelem/odpovìdnou
osobou.
Drobnéopravy/úpravyÈOV a pøíslušenství
budouprovádìny dle potøebyv rámci pravidelnéhoservisu.
Rozsáhlejšíopravy/úpravybudouprovádìny na základì písemnéobjednávkyv dohodnutémtermínu.
Mimo uvedenoupravidelnouservisníèinnostlze provádìt servisníèinnostexpresnína základì žádosti
provozovatele(kap.VII. odst. a)).

Odbìr a analýzavzorku odpadnívody:

- Odbìr vzorku servisní organizacía jeho analýzav akreditovanélaboratoøibude provádìna pouze

v pøípadìzájmuprovozovatele(viz níže).
- Množství analyzovanýchvzorkù a jejich parametryjsou stanoveny v rozhodnutí o stavebním
povoleníèi v kolaudaènímrozhodnutívydanémpøíslušnýmvodoprávnímúøadem.
- Odbìr vzorku budeprovádìn v rámci pravidelnéhoservisuna ÈOV.
- Servisníorganizacevzorky odeberea zajistíjejich vyhodnocenív akreditovanélaboratoøi.

- Specifikaceodebíraného
vzorku na odtokuz ÈOV provozovatele:
Èetnostodbìruvzorkù:
X /rok
...
Limi stanovené
MìÚ- OŽP :

-

Limi
OV
BSKs
ChSKcr
NL

"

m"

.

60
180
70

Provozovatelobjednává odbìr a analýzu vzorkù
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IX.
Odstoupeníod smlouvy
a) Provozovatelje oprávnìn odstoupitod smlouvy v pøípadì.kdy èinnostvykonávanáservisníorganizacíje
v rozporus vydanýmRozhodnutímvodoprávníhoúøaduo užívánístavby.
b) Provozovatel mùže odstoupit od smlouvy v pøípadì. že servisní organizace nedodržuje podmínky
dohodnutév této smlouvì.
c) Servisníorganizacemùže odstoupit od smlouvy v pøípadìnezaplacenífaktury provozovatelem.který je

-

"

!'

CC~~~

V prodlenísjejím placenímvícejak 60 dnù odjejí doby splatnosti.
d) Servisníorganizacemùže odstoupitod smlouvy v pøípadì,že provozovatelnedodržujepodmínkyprovozu
stanovenéprovomím a kanalizaènímøádema nedržísepokynù servisníorganizace.
e) Servisní organizace mùže odstoupit od smlouvy v pøípadì, že provozovatel nedodržuje podmínky
dohodnutév této smlouvì.
f) Provozovateli servisníorganizacejsou oprávnìni odstoupitod smlouvy i bez udání dùvodù, s výpovìdní
lhùtou 14dnù od doruèenípísemnévýpovìdi druhéstranì.
g) Body a, b, c, d, e nabývajíúèinnostidnemdoruèenípísemnéhoodstoupeníod smlouvydruhéstranì.

x.
Závìreèná ujednání
a) Tato smlouvaje vyhotovenave 2 exempláøích,
z nichž 1 obdržíprovozovatela 1 servisníorganizace.
b) Smlouvulze mìnit èi doplòovatpouzepísemnýmidodatkypodepsanýmipovìøenýmiosobami.
c) Na dùkazsouhlasus celým obsahemtéto smlouvypøipojujísmluvnístranysvojepodpisy.

za provozovatele

V

dne

za servisníorganizaci

2008

V Olomouci,dne

"...",

2008
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Vysvìtlivky:

1) likvidace je zajištìna dle platných právních pøedpisù a norem
2) zapùjèení náhradního dmychadla pøi odvozu nefunkèního dmychadla servisni organizací
3) jedná se o neplánovanou servisní èinnost požadovanou provozovatelem/odpovìdnou osobou, kterou
servisní organizace provede:
- do 3 dnù od žádosti provozovatele/odpovìdné osoby,
- nebo v sobotu, nedìli èi st. svátek.

