
Smlouva o zajištění odborného servisu pro provoz ČOV 
 

Poskytovatel: ABPLAST Group s.r.o., IČO: 02277361, 

se sídlem Čistá 421, 569 56 Čistá, 

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 32813, 

zastoupen Zdeňkem Jílkem, jednatelem, 

bankovní spojení: 2219693117/0600, 

telefon - kancelář: +420 464 644 014; telefon – servis: + 420 603 507 085, 

email: servis@abplastgroup.cz, www.abplast.cz 

 

a 

 

Objednatel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro fakturaci: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje (telefon,  e-mail):…………………………………………...…………….……………………………………………… 

Adresa umístění ČOV:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Typ objektu napojeného na ČOV dle KN (rodinný dům s č.p./bytový dům/dům s č.ev.)………………………… 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje objednateli dle podmínek sjednaných v této smlouvě vykonávat pro objednatele 

odborný servis pro provoz domovní ČOV typu …………………………………………………, v.č. ……………………………….. 

která byla objednateli dodána dne …………………………………… a spuštěna do provozu ke dni ………………………... 

 

2. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za poskytnutou službu v sjednané výši dle podmínek 

smlouvy.  

 

 

II. 

Rozsah poskytnutých služeb 

Poskytovatel se zavazuje objednateli, že u něho vykoná v rámci kontrolní návštěvy (dále jen „servis ČOV“) 

domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) následující úkony: 

- Kontrolu celkového stavu ČOV  

- Kontrolu a vyčištění nátokového koše 

- Kontrolu a seřízení rozvodů vzduchu 

- Kontrolu a seřízení dmychadla 

- Kontrolu a seřízení mamutkových čerpadel 

- Vyčištění vzduchového filtru dmychadla 

- Měření objemu aktivního kalu v ČOV sedimentační zkouškou  

- Kontrolu mikroprocesorové řídící jednotky AQC (pokud je součástí ČOV) 

 

 

III. 

Doba plnění 

Poskytovatel a objednatel se dohodli na servisu ČOV v následujícím rozsahu:  

 

      2 x ročně dle požadovaného termínu servisu ČOV                  (1-3 a 7-9)                 (4-6 a 10-12)   

 

                      4x ročně v termínu 1-12 (jaro – léto – podzim - zima) 

 

                       Individuálně sjednaný počet servisů ČOV ………………………………………………………………………………………. 
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VI. 

Povinnosti smluvních stran 

Poskytovatel se zavazuje: 

1) Provést všechny úkony služby servisu ČOV v odpovídající kvalitě prostřednictvím odborně 

způsobilých osob. 

2) Sepsat zápis o provedeném servisu.  

3) Uvědomit objednatele o náhradním termínu servisu ČOV, pokud ve výjimečných případech 

nemůže ujednaný termín servisu ČOV dodržet.  

 

Objednatel se zavazuje: 

1) Zajistit poskytovateli bezpečný přístup do místa osazení ČOV a nezbytnou součinnost pro úspěšné 

vykonání všech jednotlivých úkonů servisu ČOV dle článku II. této smlouvy.  

2) Zajistit poskytovateli dostupný zdroj tekoucí vody pro údržbu a čištění technologických částí ČOV.  

3) V případě, že dosáhne koncentrace kalu 75-90 % a bude nutné přebytečný kal odčerpat, zajistí 

objednatel dostatečně vydatný zdroj vody pro opětovné napuštění ČOV.  

4) Uhradit poskytovateli dohodnutou cenu dle článku V. této smlouvy.   

 

V. 

Cena a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na ceně za poskytnuté služby (včetně ceny za dopravu) v rozsahu 

stanoveném v článku II. a III. této smlouvy následně: 

Dva servisy ČOV za rok v termínu 1-3 a 7-9 v celkové ceně 3 000Kč bez DPH 

 Dva servisy ČOV za rok v termínu 4-6 a 10-12 v celkové ceně 3 700Kč bez DPH 

 Čtyři servisy ČOV za rok v termínu 1-12 v celkové ceně 5 500Kč bez DPH 

 V případě individuální dohody na počtu servisů ČOV se strany dohodly na ceně…………………………………... 

 

Na základě uzavření této smlouvy bude objednateli vystavena faktura se splatností 14 dnů. Podmínkou 

pro vykonání servisu ze strany poskytovatele je uhrazení faktury.  

V případě, že strany uzavřely smlouvu na dobu neurčitou, vystaví poskytovatel objednateli fakturu 

vždy na celé období jednoho roku/12 měsíců dopředu. Pokud dojde ke změně ceny poskytované 

služby, bude objednatel předem informován. 

 

VI. 

Trvání smlouvy 

Smlouvy uzavírají smlouvu:          na dobu neurčitou           na dobu určitou 12 měsíců od prvního servisu 

 Dohodnutý počátek plnění – termín prvního servisu ČOV (měsíc/rok):……………………………………………… 

V případě sjednání trvání smlouvy na dobu neurčitou mají obě strany právo smlouvu vypovědět s 

12 měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet na počátku následujícího kvartálního období, pokud 

se strany nedohodnou jinak. Fakturace posledního období proběhne v poměrné části dle ujednané 

ceny.  

 

VII. 

Trvání smlouvy  

 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uzavření.  

 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží jeden.  

 Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.  

  

 

 

V ______________________, dne _______________  

 

 

 

 

 ___________________________________________  ___________________________________________ 

poskytovatel      objednatel 


