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Smluvní strany
objednatel: Psychiatrická léčebnav Dobřanech
33 447 DobÍany' Ustavní 2
MUDI' \4adislavem Žižkou, ředitelem léčebny
006 69792 DIC: C2oo669792
kontaktní osoba: parr Rys 604 566 705
Zhotovitel: Scnir výtehů, r.r.ď
zapsaná v obchodním rejstříku u Kraj ského soudu v Plzni oddíl C, vložka 8751
se sídlem: Plzeř1 Polní 893/25, okres: Plzeň - město, PSČ: 326 00
25209
DIČ: Cz252OgIo8
zastoupená: Bohumilem Lukešerrr' jednatelem společnosti
bankovní spojení: CSoB Plzeň a.s., č,.ú.o27 9829 l73 l 0300
se sídlem:

zastoupená:

IC:

IČ;

|o8

Preambule
Účastníci této smlouly se dohodli podle ustanovení $ 262 zák. ě. 5l3/1gg1Sb. obchodního zákoníku ve
znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon) , že jejich smluvni závazkoý vztah založený touto smlouvou
se bude řídit tímto zákonem.
Ó. r. přeamět smloury:
1.
Předmětem teto smlouly je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele
při realizaci teto smlouly'
Cl. 2. Předmět dilá:
2.1. Předmětem díla je zajištěníservisu ýahů
l
Praúdelnéodborné prghlídky
Termín: Dle csN 27 40 02 a27 40 07
2
Mazání ýahů a doplnění olejů'
Termín: Dle pokynů rnílrobce (mazací plárr).
3
Seřízenía opravy po odbomých prohlídkách a zkouškách.
Termín: Dle určenírevizním technikem'
4
odstraněni poruch a závad z pÍoýozL'.
Termín: V pracovních dnech od 7.00 do 17.00 hodin zaluijeni oprav do 6 hodin a
v ostatní dobu, včetně sobot, nedělí a svátlď do 24 hodin od nahlášení
poruchy na telefonní ěíslo 37'1 389 890
5
z
Vyproštění osob ýahu v případě nedostupnosti dozorce
Termín: Nepřetržitě
6
Pravirlelné orlhomé zkoušky.
Termín; Dle ČsN zz 40 02 a27 40 O7
1
Sřední opravy: Dilenské opraly, wýměny nosných orgánů a většíchěástí.
Termín: Po písemnédohodě s objednatelem.
Součástídila není provádění pravidelných provozních proh|ídek a vyprošťování osob z kabiny

-

1.

_

_

_

_

výtahu. Tyto činnosti se zavazuje provádět objednatel výrobcem proškolenými pracovníky
v rozsahu, způsobem a v termínech dte ČsN 27 4oo2 a274oa7.

Cl.3.

Práva a povinnosti smluvních stran:
3.1. Zhotovitel
3.1.1. Je pov'inen při provádění dí1a dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy
vztahujíci se kjeho provedení, řídit se touto smlouvou, polgmy objednatele, a to ve smyslu $ 537,
obchodního ziákoníi<u, a po<ikiady, iceré mu budou pře<iány, a postupovat v souiadu sjeho plány.
3.1-2. Je povinen všechny činnosti, které se na ďlu provádí evidovat v Knize qitahů.
3' 1-3. Při provádění díla dbá o zachování co nejmenší míry hluku a maximálně možnou čistotu.
3.I.4. Zavazuje se" že přejímá ve sjednaném rozsahu povinnosti a odpovědnosti provozovatele zařízení i
vůčistátním a kontrolním orgánům se všemi důsledky včetně finančníhopostihu, pokud se
jednozrračně prokaže jeho zavinění.
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3.2.
'2 .I .

Objednatel
3
Zajlšťuje technickou dola:mentaci ýahu
3.2.2. Pň provozu se řídíplatnými normami.
3.2.3' Kniha ýahů a Kniha dozorce se budou nachilzet ve strojovně ýahu. Klíčeod strojovny ýahu
budou po vzájemné dohodě uloženy u zhotovitele i objednatele.
-Cl. 4. Doba
a místo plnění:
4.I. Dílo bude prováděno v termínech uvedených v Č1- 2. a v PÍiloze tďo smloulry.
4.2' Mstem plnění je objekt PL Dobřany budova 547
Cl.5. Cena a její splatnost:
5'1. Cena za řádně ukončenédílo se sjednává dohodou smluvních stran podle $ 54ó obchodního
zákoníku a přílohy č. 1' která je nedílnou součástítéto smlouvy o dílo.
5.2. Sjednaní cenaje splatná na základě daňového dokladu _ faktury zhotovitele' Tento daňoqý doklad
musí obsahovat náležitosti podle $ 12' zákona ě. 588/1992 Sb. o dani z pÍidanéhodnoty, ve znění

5.3.
5.4.
5.5.
5'6.
Čt. o.

6.1.

pozdějších předpisů.
Součástí daňového dokladu bude potwzený pracovní list.
Fakurace bude prováděna vždy po skončenípříslušnéhoměsíce.
Splatnost faktur je 30 dnů ode dnejejich doručení objednateli'
Smluvni strany se dohodly, že ceny uvedené v této srrrlouvě o dílo se budou, po písemné dohodě
s objednatelem, vždy
březnu kalendáňrího roku zr,Tlšovat o míru inflace odvozenou od
úhrnnéhoindexu spotřebitelshých cen, vyhlášenou statistickým úřadem, popř. jeho právním
nístupcem.
odpověonost za vady:
Zhotovitel dává za zhotovené dílo dle Cl.2 odst. 3,4,'I této smlour,y záruku po dobu 24 měsiců ode
dne předání objednateli a zapsáni zápisu do Knihy ýahu.

kl'

- 7. Dalšísmluvní ujednání:
7.l. Smluvní pokuta se sjednává:
A- v případě prodleni objednatele
Cl.

B7.2.

částky za každý den z prodlení

s

úhradou splatné ceny za dílo ve \rÍši0'05% z ďlužné

v případě prodlení ze strany zhotovitele

s ukončenímdíla ve výši 0,05%o ze sjednané ceny
dila zakůdý den prodlení.
Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvni pokuty nezanik4 jakož i
r1eni dotčeno právo na náhradu škody podle platných předpisů v době jejího vznil:u.

. 8. Učinnost smlouly:

Cl.

8.1.

Tato smlouva nabýwá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele'
Tato smlouvaje uzavřena na dobu neurčitou.
Smlouva můžebýt vypovězena jednostranně, s tříměsičníqipovědní lhůtou počínajícíprvním
dnem následujícího-kalendařníhoměsíce, po měsíci předání qipovědi druhé straně'

8'2.
8.3.
.
Cl. 9. Ostatní ujednání:
9' 1. Smlouva obsahuje dva listy a je r.ryhotovena ve dvou ýiscích, z nichž jeden obdržíobjednatel
9'2.
9.3.

jeden zhotovitel.
souěástí této smlourry jsou tři přílohy
Smlouvu je možno měnit a doplnit jen oboustranně schválenými písemnými dodatky.

Dne.

23. t"

Za objednatele

:

. lcci

Dne: 18.22009
Za áotovitele

:

'Í^nťr,s-Í'o'

-"tTl-'$'ď'',''

'<n-

"T"

a
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Přiloha

1)

.

2)

.

Smlouva o dílo _ číslosmlouvy zhotovitele: 15ó12008

č.2 - Rozsah prací zahrnu{ich v paušální sazbě mazání r.ýtahů s hydrauliclrým pohonem

Mechanick{ zařízení strojovny

promazání všech pohyblivých částíýahového zaÍizeni

Elektrické zaíízeníve strojovně

promazáni všech pohyblivých částíýahov ého zařizeni

3)

.

Elektriclcí a mechanická zařízenív šachtě
promazání všech pohyblivých částíýahového zaÍízeni

4)

.

Kabina

.$

Šachetnídveře

promazáni všech dílůa součástí

promazání všech mechaniclqých dílůa součástí

6) Nosné prostředky
konzervace a mazání lan

.

7)

.
.

Vodítka klece

a v}ryažovacíhozávaEí

mazárr styčných ploch vodítek
doplnění nádrží samomazných zařizeni
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Smlouva o dilo - číslosmlouly zhotovitele: 156/08
PříIoha č. 3 Rozsah prací zahrnutých v paušální sazbě seřízenís hydrau|ic\ým pohonem
1) Pohonná

.
.

2)

.
.

jednotka

seřízení ventilů
doplnění nebo ýměna drobných vadných dílů

ostatní mechanická zařízení strojovny

seřízení
práce spojené s opravou a ýměnou drobných souěástí ( za stejný typ )

.
.
.
.

Elektrické zaffzení ve strojovně

4)

Elektriclcí a mechanická zařízenív šachtě

3)

.
.
.
.
.

5)

.
.
.
.

seřízení
práce spojené s opravou drobných el. dílůa součástí
práce spojené s ýměnou drobných el.dílůa součástí ( za stejný typ
)
prověrky funkčnosti součástía obvodů

seřízení
práce spojené s opravou drobných zďízení
práce spojené s qýměnou drobných zařizení ( za stejný typ )
upevnění' vyro'unání a napnutí vodítek
doplnění a dotažení šroubor."ých spojů

Kabina

seřízení jednotliých dílůa souěástí
práce spojené s opravou a výměnou drobných dílůa součástí( za stejný typ )
qýměna a doplnění žárovek osvětleni
ýměna a doplnění žárovek signalizace

6) Šachetnídveře
seřízení
práce spojené s opravou drobných dílůa součástí
práce spojené s qiměnou drobných dílůa součástí(za stejný typ)

.
.
.

7) Nosnó

.
.

prostředky

seňzení a r'yrovrráLrri závěsů nosných prostředků
úprava upevnění nosných prostředku

8) Nepřetržitá Ýyprošťovacíslužba

