Smlouva

o

provádění servisu a oprav zdvihacích zařízení

č.12-040-2000

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších dodatku

L

objednatel: Psychiatrická léčebna,
Ústavní 2, 334 41 Dobřany

Smluvní strany

IČo:00óó9792
DIČo: nejsou plátci
Bankovní spojení: Komerčníbanka
Plzeň-střed,
Zastoupený: IrÍUDr. Vladisl"" žizr."l-i"alt"r
Pověřený pracovník: Ivo Bakala, energetik
Tel.: o1"9/7a].349o, o6os/96o239

č.ú.7139-37]-/o1oo

Zhotovitel: D.s.D. MET spol. s r.o. se sídlem
Jaromirova 40, 128 00 Praha-Nusle
IČo:64835219
DIČo: 002-64835219
Bankovní spojení: českoslovenslrá obchodní banka, as. Plzeň
č.ú.: 80l0-0004240503/0300
Zastoupený statutiirním zistupcem: Libor Silovský _ jednatel
Pověřený pracovník: Jindřich Rottenborn _ vedoucí provozu
Tel.:0191722ffi04

II.

Předmět plnění
2.1.

Předmětern plnění je zajištění a provádění servisní ěirrnosti
wedených v příl. č. 1 této smlorrvy.

na zdvilracích zzÍizenich (výtahy)

,)

odbomé protúídky(rwize) ýtahu poďe ČsN 274002 a274007

2.3.

odbomé *oušky (rwizrrí zkoušky) výtahu poďe
2.4.

'

čsN zzlo02 a274Oo7.

Oprary po odb. prohlidkích (rwiách) a odb. á<ouškách (rev. zkouškách) v předepsaných termínec\
t(

Provomí a havarijní op(aly - ruístup v romrcz! 4 _ 24 hod., pokud nerrí dohodnuto jinak + zajištárí
nepřetržté lyprošťovacíslužby na tel.:0l9/72268o4'
2.6.

Mazíníýtahů poďe mazacího plánu

... ano ... ne'*

^,

1

Prwomí prohlídky (dozory)
*Nehoďcí se škÍhěte.

... ano

'.' ne.*

Vzlrledem k tomq že nďe spoleěnost áskala certifikát na provádění komplexrího servisq je moŽno
na zlkJadě dohody Vďe výtahy do tohoto komplexního servisu zařadit.

ilI.

Povinnosti objednatele
3.1.

Při provozu zdvihacího zařízení se řídit platnou ČSN a vyhliáškou l9l79 Sb.
3.2.

Zajistit kompletní technickou dokumentaci" doklad
zařízmído provoiru včetně odsfianění ávad.

o

schvalovacím Íi7sn1 k wedení zdvilracího

3.3.

Zajistit konnolním orgánům i montérůmbezproblémový pfistup do stÍojovny, jakož i snadnou
dosfupnost rwimí knilry zdvilr. zaiizenj.
3.4.

vyřadit zdvihací aňizení z provozq pokud objednatel tohoto zzÍizent zjixt, Že zaÍízent ohrožuje
wým provozem zdraví a bezpeěnost.

TV.

Povinnosti ňotovitele
4.1,

zajistit plnění a dodrženípředmětu smlorrvy.
4.2.

Dodržovat zisaďy bezpečnosti práce během oprav.
4.3.

Výadit zdvihací zašízentz ptovonl, ohrožuje-li srým

technicloým stavem zdÍaúa ávot osob'
4.4.
V dostatečném přcdstihu upozomit oprávněnou osobu provozovatele (majitele) zMhacího zaíizrnl
na nutnost so' Go' případně rekonstrukce věetrrě jejího rr.ásledného provedení s ohledeÍn na věasnou
r1ýrobu nutných komponentů.
4.5.

Zholoútel piebftá za sjednané úkony rwederré v této smlouvě v odstavci č' tr odpovědnost před
oryány tsP a ITIse všemi dusledky věetrrě finarrčního postihq pokud se jednoaraěně prokíŽe jeho
zavinění. Pokud objednatel neumožníz jakýchkoliv dwodů (např. organizačnícbfinančních apod. )
provederrí rwiá a rwizrrích zkoušek v teÍmínech rrrčených normou čsN 274Cf7, má se ato, žs
objednatel rrrdile piebírá v plném rozsahu odpovědrrost za případné pokuty IBP, ttdělené za
nedodrženítermínů rwizí a revianích z.koušeh přičemŽ odpovědnost áotoútele se tímto vytuěuje.

v.

Záů<ladnípodmÍnky
5.1

Zhotoútel se zaltaztitje ptovádět v rozsďru dohodnutém touto smlouvou servisní ěinnost na zdvihacích
uňízsrlloh aŽ do posledního dne plarnosti této smlorrvy'

3

at
Povirmost provádět servis a opravy poďe této smlouvy se vztahuje na zďvihací zziizeni, která jsou
uvedena v píloze č' 1 této sÍÍtlouw.

vI.

Fakturace a plac€ní
6.1.

U zdvihacích zziizent nezaÍazených do paušální sazby se opÍaw úětujípodle ceniku PAS platného v
době prováděných prací, přiěemž tato c9ry je cena srrúuvní. Pokud nejsou práce obsaŽené v ceníku,
bude účtoviírrasmlrrrnrí cena' kteráIčÁrod' + materi + DPH.

Ztátoý

čas mimo Plzeň je počet km x

6.2.

3či1 prac.

Fakrury za opraly nebo za jiné sjeclnané práce se lystalují po ukoněerrí ďla. Doba splatnosti fatŤur je
30 dnů od vystavení faktury.

vn.

i.l.

ohlašování poruch a prací

sÍřúunístrany se dohodý, Že o}úašováníporuch bude provádět ze

pověřoný pracovník uvedený v této sÍřrlouvě, a to takto:
''''..' 019/7226804
KLATO\ry ....... - 0186/25169

slorany objednatele pouze

PLZEŇ

sUŠIcE..'.''.'0187/522186

FAX-PLZEŇ ..... 019/7236985
o sobotách, nedělích a wátcích nepřetrátií

sluŽba na tel.:0l9l7226804.

VIII.
ostatní ujednání
8.1.

Odpovědnost za vaďy:
Zhotovitel pos\'tq|e na áotovené díle zárrrku v tomto rozrahu:
a) odpovědnost za vady dodaného zbo od jiných dodavatelů ve smyslu ustanovení $ 560 a rr.isl.
obch. zÁk' a ve smyslu ustanovení $ 436 a nrisl' obch. ák' a činí6 měsíců nebo vyzrraěenou dobu
áruky yýrobce ode dne přwzetí díla objednateleq
b) odpovědnost za vaďy wedených monlížníchprací poslqtuje áotoútel v délce 6 měsícůode dne
převzetí díla obj ednatelem.

IX.

Zvláštrri ujednání - smluvní pokuty
9.1.

sÍnlu\ní starry plní dohodnuté povinnosti zísadně dobrovolně, včas a dáe ďe obchodního zíkoníku.
9.2.

objednatel zaplatí áotoúteli smluvní pokutu ve \.ýši 0'04%
splatnosti.

u

každý den proďení po termínu

,4
9.3.

objednatel se zzvanje tímto ďrotovitefi' Že bude udržovat veškeÍéiďormace' ýkajícíse této
smlowy a předmětu plněni z této smlouly qp!.fuající,v tajnosti a nezveřejňovat je ve lztahu ke

třetím osobiím.
9.4.

Zhotoútol poslry*re objednateli slevu ve výši Jz

předem smluvně dohodnud termín dokoněení oprarry.

ceny 7A provedenou práci, pokud nedodrŽ

X.
Doba platnosti smlouvy
10.1.

Tato sÍÍúouvase lzavírá na dobu neurčitoq přičemž výpovědní doba jsou 2 měsíce podanií
L1eroukoliv ze srrrluvrúch stran nebo na ziKadě oboustrarné dohoďy ke stanovenému datu. Výpověď
rnusí bý ďírn písemně a doruěena druhé ffiúuvnístraně. Doba ýpovědi se počítiíod prvního dne
následujícího měsíce.
podríní rra poště.

V

případě pochybnosti se má za to, že výpověď byla doručena 10' den ode dne

xI.

Závérečná ustanovení
11.1.

Tato sÍrlouva nabýá platrosti a úěirurosti dnem podpisu oběma smlrrwími stranami.
11.2.

obě snůrvnístťany se dohoďy, že pokud by nělrteré ustanoverrí této smlorrqy bylo zcela nebo
ěiásteěně neúěirLné,není tím dotčena platrrost ustanovení zbýajicích. V takovém případě smlur.ni
strany dohodnou jeho nabrazerrí noqým' které se co nejdříve příbiížíúčeluneúěirmého ustanol'ení.
11.3.

Tato smlouva můŽe bý měněna a doplňována pouze fclirnou pisemných dodatků odsoufr.lasených
oběma stranami.
11.4.

obě strany qiďomě pro}úďují' že tato smlorrva nebyla uzavřena za jednostrarurě nwýhodných
podmínek, což obě strany strazují swmi úastnoručnímipodpisy'

V Plzni dne t. 1l. 2000 P'Y.H|'TRKKÁ LÉČEBNA
334.ii

Dobřcny, Plueň'iih
MUDr. YlcJi:|cY ŽŽKA

A,

objednatel

Příloha ě. 1

_

Specifikace qýtahů

coník

řéd it6l

;....
./..-:|?.a/:,tr..
zhotovitel

D.S.D. MET
Y Plzní24.8.2007
Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abychom Vás, našeho obchodního partnera, touto cestou informovali o důležité

změně' ýkajíci se společnosti D.s.D. tlET s'r.o. Sdělení v tomto dopise se váŽe ke smluvním
váahům, které se týkají dodávek zbožínebo sluŽeb, ve ktených je Vaše společnost odběratelem,
resp. zákazníkem a společnost D.s.D. MET s.r.o. dodavatelem, resp. prodávajícím.

Dne í.9' 2007 by mělo dojít v rámci fúze zanikajícíspolečnosti D.s.D. MET s.r.o. do
nástupnické společnosti OTIS a.s. k přechodu veškeých smluvnich závazkú a pohledávek

společnosti D.s.D. MET s.r.o., vyplývajícíz veškeých smluv uzavřených s Vašíspoleěností
jako odběratelem, na spoleěnost oTlS a.s. Dosavadní platné smlouvy, uzavřené se společností
D.s.D. MET s.r.o., tak zůstávají i nadále v platnosti a není tedy třeba uzavírat smlouvy nové.
Daňové doklady se zdanitelným plněním, uskutečněným po 3{.8.2007, Vám budou
vystaveny novou společností'tj. oTls a.s., s uvedením nových platných údajů

-

oTls a.s', se sídlem Jana opletala 'l279, PsČ 69059, Břeclav,
lČ423242 54, DlČ: cz42324 2u
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vloŽka 536
bankovní spojení Komerčníbanka a's., Břeclav, čísloúčtuí0804_65í/0í00

V případě dotazů se, prosím, obraťte na kontaktní osobu, se kterou jste v rámci D.S.D.

MET s.r.o. doposud komunikovali nebo přímo na jednatele společnosti , RNDr. Ladislava Vránu,
tel-:724 228 055.
Děkujeme Vám za respeKování našíŽádosti a těšímese na dalšíspolupráci s Vámi.

S přátelským pozdravem

,

.-.t
'a4n-9\
/

-,1

Ls

/

RNDr. Ladislav Vrána

'

lng.Leoš Vídenský MBA

jédnatel společnosti

finanční ředitel

D.S.D. ilET s.r.o.

D.s.D. MET

t',.^{'

OTIS a.s,

s.Í.o, Kařlova

3' 305 90 Plzeň'

llo

648 35

2í9, tel.:

377 226 801-7,

