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Smluvní strany

Objednatel

Psychiatňcká nemocnice v Dobřanech

se sídlem :

Ústavní ulice, 334 41 Dobřany

zastoupený

Mudr. Vladislavem Žižkou, ředitelem

lČ:

00669792

telďon

/

fax

377 8',t3 4ffi1 377 972 520
pldobrany@pld.cz

e+nail:

se sídlem:

Výtahy PIzeňelex' s.r.o.
U Hřbitova 24,318 00 Plzeň

zastoupený

Janem Kroflem, výkonným ředitelem

lČ:

45359512

Zhotovltel

DlČ:
telďon
e+nail

/

:

:

íax.:

kontaktní osoba:

cz45359512
377389892-3

info@výahyelex.cz
Folda Jiří (mobil 603 103 005)

4

il.

Umístěnívýtahu
PN v Dobřanech, paviton í6, Ústavní ulice

Typ výtahu: oHl 16ill Elex
Rok výroby: 20í4
Nosnost: í6(x)
Počet stanic: 3
Zdvih:5600mm
Agregát: GMV

1il.

Předmět plnění
provádění servis'u rnitahů na adrese
Předmětem plnění zhotovit€le dle této smlouvy je
'painymi
normami Čstv zz +ooz a Óstl
objednatele specifikovaných v rozsahu určenéň
2í 4@7 a touto smlouvou. Servis výtahu zahmuje provádění činnostíuvedených v
bodech této smlouvy.

Paušální cena zahmuie:

1.

Provádění servisních prohlídek, které zahmují kontrolu odÓylek provozních parametrů,
seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami, nebo pokyny ' výrobce,
přezkoušení správné funice zařízení, mazání (provádí se 1 x za 3 měsíce - přÍloha č. 1
a 2) sAzBA 600'- Kč bez DPH

2.

Provádění odbomých pÍohlídek zařízenív souladu s poŽadavky platných
předpisů (1 x za 3 měsíce) sAzBA 900''Kč bez DPH

3.

Vyproštění osob v pracovní době od 7.00 do 18.O0 s nástupem do 1 hodiny od nahlášení
objednatelem.

4.

opravy se nahlašujía Íealizujíkaždý den včetně víkendůa svátků od 7.00 do í8.00 hod'
na telěfony uvedené ve smlouvě, příjezd na opravu do 14 hodin'

SluŽbv. které isou zooplatnénv (neisou zahmutv v oaušální ceně):

1.
2.

3.
4.

Mimopaušál1í opravy (úkony neuvedené v příloze
el.pÍoudu, zásahy třetí osoby)

1a2+

vandalismus,výpadky

Provádění odbomých zkoušek

_ pÉce počítanézvlášť, ale prováděné automaticky při současnéminformování
objednatele o jejich provedení.('l x za 3 roky) - 3000,_ Kč bez DPH
lnspekčníprohlídky - zajištěníinspekčníchprohlídek
Vyproštěníosob mimo pracovní dobu včetně víkendů a svátků s násfupm do 1 hodiny od

-

500 Kč /bez DPH' (cena zahmuje

znovuzprovoznění výahu).

-

vyproštění osoby, praci technika pfi

Požadavky na servisní zásahy, hlášení oprav, dispečink objcdnatet hlásí na telefon:

377 389 892 - 3
73í 958 0í9
tv.

čas a způsob plnění
'1.

Pravidelné provádění servisních

a

odbomých prohlídek zajišťujezhotovitel

v předepsaných lhůtách od podpisu této servisní smlouvy.
2.

o

provedení seNisních, provozních a odbomých prohlídek bude proveden záznam v
knize odbomých prohlídek. o provedení odbomých zkoušek a inspekčníchprohlídek
bude proveden áznam formou protokolu z odbomé zkoušky nebo inspekčníprohlídky.

V.
Cena plnění a fakturace

1.

Paušální cena

&z

DPH za základní servis rnflahu: í.500 .- Kč / kvartál

splatnost faktur je 30 dní od data vystavení dokladu
FaKury budou zasílány eleKronicky na e_mailovou adresu: faKurace(opld.cz
4. V případě pÍodlení platby objednatelem je zhotovitel oprávněn úaovat objednateli úrok
z prodlení ve výší0'057o z dlužnéčástky za každý den prodlení.
5. Ceny oprav mimo paušál budou kalkulovány z cen náhr:adních dílů,dopravy (300,_
Kďvýezd) a hodinové sazby (350,_ Kč bez DPH) v pracovní době za každou
odpracovanou hodinu technika..
6. V případě d.p 1ni.y inflace se cena předmětu můŽe zvýšit o indéx stanovený pro
příslušný rok CSU, a to po předchozím odsouhlasení oběma stranami. Změněná cena
bude účtována následně v nejbliŽším účtovacímobdobí.
2.

J.

vt.
?Ávéreč,náustanovení
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Tato servisní smjouva nabývá platnosti dnem 1.7.2014 kdy bylo dílo řádně předáno a začíná
běŽet záručnílhůta.
Smlouva se uzavíÉna dobu neuÉitou. Smlouvu lze vypovědět písemnou formou
s třÍměsíčnívýpovální lhůtou.
Tato smlouva je provedena ve 2 vyhotoveních, pňěemŽ kaŽdá strana obdÉÍpo 1 výtisku.
zhotovitel po celou dobu platnosti této smlouvy ručíza řádné plnění všeďr úkonů

v této smlouvě podle platrrýď norem a zodpovídá za bezpčný a
provozuschopný stav vflahu. Zhotovitel je povinen pň opravách nezahmuýďt v paušální
platbě prokazatelným způsobem informovat objednatele o nutnosti jejiďr provedení
zejména mají-li vliv na bezpečnost či Životnost zařízenÍ.
V případě růsiu míry inflace se cena předmětu můŽe zvýšit o index stanovený pro
příslušný rox ČSÚ, a to po předchozím odsouhlasení oběňa stranami. Změněná-céna
bude účtována následně V nejbliŽším účtovacímobdobí.
Smlwní strany \^i'slovně prohlašují,Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽují
za důvěméinformace ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. $ 504 z. č. 89/2b12 sb.,
občanského zákoníku
udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalšíchpodmínek.
uvedených

a

el?rz
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V Plzni dEg1p9óirlaŇ yicurvtuc"'sa

UÝTAHY PlzeÍl - Eiex' s.r.o.
U Hřbltova 1109/24, P|zeň 318 00
tol. 377 389 892-3
lÓo:45 35 95
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Příloha č.l
Roxah prací zahrnudch v paušálnísazbě mazání výtahů
s hydrauIickým pohonem

.

1)

Mechanická zařízení strojovny
promazání všech pohyblivých částíýahového zařizeni

2)

Elektrické zařizení vc strojovně

3)

Elektrickí a mechanická zařízení v šachtě

.
.
.

4)

.
.

promazrínívšech pohyblivých částíýahového zařízení

úklid dna šachty _ 3 x ročně
proma"ání všech pohyblivých ěástí ýahového zařizeni

Kabina

úklid stropu klece - 3 x roěně
promazání všech dílůa souěástí

5) Šachetnídveře

.

promazání všech mechanických dilů a součástí

6) Nosné prostředky
konzervace a mazání lan

.

7)

.
.

Vodítka klece a vyvažovacíhoúvaíi
mazártl styčných ploch vodítek

doplnění nádrží samomazných zařizení

Přílohe ě.2
Rozsah prací zahrnudch v paušální sazbě seřízeni
s hydrauticlcým pohonem

1) Pohonná

jcdnotka

.
.

seřízení ventilů
doplnění nebo výměna drobných vadných díIů

.
.

seřízení
( za stejný typ )
práce spojené s opravou a výměnou všech součástí

z; ojtatni mechanická zařizeli sÚojovny

3)

.
.
.
.

Elektrické zaiizeni ve stroj ovně
seřízení
práce spojené s opravou všech el' dílůa současti
( za stejný typ )
l.áce.poiené s výměnou všech el'dílůa součásti
p'ouerty n *čnosti součástía obvodů

4)

Elektrická a mechanickí zařízeni v šachtě

5)

Kabina

. seřízení
. práce spojené s opravou všech zařizení
. ;;';; spojené s v1menou všech zaÍízeni(za stejný typ )
a napnutí vodítek
. up""na"i,
"y'ovnání
. doplnění a áotažení šroubových spojů
.
.
.
.

seřízeníjednotlivých dílůa součástí
( za stejný typ )
práce spojené s oprauou a ýměnou dílůa součástí
vÝměna a doplnění árovek osvětlení
úměna a doplnění žarouek signalizace

ó) Šachetnídveře

. seřizení
. oráce spoiené s opravou dílůa součásti
. il;; ó"j."é s výměnou dilů a souěásti
7) Nosné prostředky

(za stejný typ)

.' Ji;;ňí u.ry'ounání ávěsů nosných prostředků
. zkráceni nosných prostředků
. úprava upevn8ní nosných prostředků

