Smlouva o dílo
Smluvní strany
objednavatel:
Fakturační adresa:
Název subjektu*:
Sídlo*:
Obec*:
IČO*:
DIČ:
Kontaktní informace:
Příjmení*:
Jméno*:
Telefonní číslo:
Faxové číslo:
E-Mail*:

@

(Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému vyplnění elektronické adresy, na elektronickou
adresu budou zasílány veškeré informace)
* povinné údaje

zhotovitel:
Zkušební stanice Kluky spol. s r.o.
Kluky 200,
398 19 Kluky u Písku
IČO: 261 01 653
I.
Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 536 a
násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo. Smlouva o dílo se uzavírá na dobu
neurčitou. Smlouvu je možné vypovědět oběma stranami, kdykoliv a to písemně
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
II.
Zhotovitel se zavazuje podávat objednavateli informace (dále jen situační zpráva) o
výskytu chorob a škůdců v hlavních polních zemědělských plodinách a o zdravotním
stavu porostů. V situační zprávě budou také zasílány informace o možnostech ošetření použití registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Situační zpráva bude předávána
elektronicky na objednavatelem zadanou e-mailovou adresu.
III.
Podklady pro situační zprávy zhotovitel získává z dané oblasti objednavatele popř.
z pozemků na kterých objednavatel zemědělské plodiny pěstuje. Frekvence zasílání
situačních zpráv závisí na výskytu chorob a škůdců v daném roce a může se lišit podle
ročníku, skladby plodin nebo sledované oblasti objednavatele. Hlavní sledování a
zasílání situačních zpráv v daném roce je soustředěno do měsíců březen-červen a srpenlistopad.
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IV.
Cena situačních zpráv na jeden rok je uvedena v sazebníku, který je aktualizovaný pro
daný rok.
Vyúčtování za situační zprávy bude fakturováno v plné výši v červenci daného roku. Při
podání výpovědi bude fakturována poměrná část provedeného díla v daném roce.

V.
Dodaná situační zpráva nesmí být reprodukována, přenášena nebo jinak šířena bez
předchozího písemného souhlasu zhotovitele a slouží pouze pro potřeby objednavatele.
Osobní data poskytnutá v této smlouvě jsou používána pro potřeby zhotovitele a nejsou
poskytována třetím osobám. Zhotovitel nenese odpovědnost za neprůchodnou nebo
špatně vyplněnou elektronickou adresu. V případě nedoručení některé ze situačních
zpráv kontaktujte pro včasnou nápravu technickou podporu na tel.: 724787273 nebo email: zskluky@zskluky.cz.

VI.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti po podpisu zadání.
Smlouvu je možné písemně vypovědět. Smlouva pozbývá platnosti dnem doručení
výpovědi.

V

dne

zhotovitel (razítko a podpis)

objednavatel (razítko a podpis)
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