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zařízerí: - elektrická

ožfuni signa|izace (dálejen EPS)
- ptotipožárni ucpávky (instalované zhotovitelem)
divize EZS
Místo instalace zařízení: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní, 334 41
Dobřany - pavilon léčebnépéče31
Typ

p

I.

SMLUVIU STRANY
1. 1.

1. 2.

ZHOTOVITEL
Firma:

INVEST TEL

Statutámí zástupce:

Petr Nej dl

Adresa:

Prumyslová 824, Klatoly II

Telefon:

3763581r1, 602t48111t

Fax:

37ó358190

IČo:

49193503

DIČ:

cz

Bankovní spojení:

ČsoB Klatovy

Čísloúčtu:

109416042t0300

- j

s. r. o.

ednatel

49193503

OBJEDNAVATEL
Firma:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

statutiímízástupce:

MUDr. Vladislav Žiika, ieditel

Adresa:

Ústavní ulice' 334 41 Dobřany

Telefon:

377 813 400

Fax:

377 972 520

IČo:

00669792

DIČ:

c200669792

Bankovní spojení:

KB Plzeň

Čísloúětu:

713937110100

II.

pŘnouňr SMLoUYY
2.1.

Předmětem této smlouly

je

lykonávaní údržby,oprav

a

servisních prohlídek

jednotliwých v'ýše uvedených typ:ů zařizeni, které j sou ve vlastnictví objednavate|e (viz.

Specifikace v příloze č.1 této smlouly).

2.2.
2.3.

ÚdrŽbou se rozumí péčeo provozuschopný stav zaÍizení.

opravou se rozumí qyrněna vadných částíza nové. Za opravu nelze považovat
kompletní qimě nu zaÍízeni.

2.4.

Servisní prohlídkou se rozumí lykonávríní pravidelných preventivních kontrol
provozuschopnosti a revizí zaÍizeni.

2.5.
2.6.

Dodáním služeb na místě se rozumí výkon bodu 2'

1 .

Zhotovitel zajišťuje v rámci tóto smloulry čirurost dle bodů kapitoly III.

nI.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

3.1.

V rámci předmětu smloulry zajišťuje zhotovitel tyto ěinrrosti:

- poskýnutí technic\ých informací a konzultací pro obslúu a plovoz jednotlil"ých
typ:ů zaÍízeni dle

specifikace v příloze č.1 této smlouly

- změny konfigurace
_

jednotlivých zaÍízeni vyplývajicí z požadavkil provozu

údržbu, opralY a servis jednotlivých t1pů zďízení dle specifikace v příloze č.1 této

smlouvy
- změny dat, programování zaÍizeníd|e specifikace v příloze č.1 této smloulry
_

údržbu,opravy a servis slaboproudých rozvodů, které byly souěástí dodávky

-

vedení a pruběžnou aktualizaci celé dokumentace k systémům specifikovan;fm
v pii|oze ě.1 této smlouvy

-

qtvoření organizačníchpodmínek pro operativnost zásahu technika v případě
poruchy specifik ovaných zaÍizeni

_
3.2'

dohled nad provozem specifikovaných zařízení

Zhotovitel provádí všechnu činnost ýkajícíse zaÍizeni specifikovaných v příloze č.1

této smlour,ry v souladu

s

platnými ČsN. te povinen provádět

lx za

rok kontrolu

EPS + kontrolu provozuschopnosti protipožámích ucpávek
zhotovitelem)' lx za rok kontrolu samočinných hlásičů,včetně

provozuschopnosti
(instalovaných

ovládaných zaiizení. Kontrolu ústředny a doplňujícíchzaŤizení provádí 1x za měsíc

objednavatel
s

a to

osoba proškolená zhotovitelem. Materirílové nríklady spojené

kontrolou hradí objednavatel. Dále

je

povinen lyhotovit zápis

o

provedení

kontrol do provozní knihy systému.
3.3-

Zhotovitel ruči za bezporuchoai provoz zařízeníspecifikovaných v příloze č.1 této
smlouly jen v případě, nedojdeJi k poruše zďízení porušením smluvních povinností
objednavatele.

3.4.

Zhotovitel nastoupí na odstranění závady na zaiizeni nejpozdéji do 24 hodin od jejich

nahlášení formou telefonického sdělení na telefonrrím čísle378609000 nebo
602/481111.
3.5.

Zhotovitel provádí všechny opravy na zařízení specifikovaných v příloze č'1 této
smlou\Y. Materiálové ruíklady souvisejícís opravou hradí objednavatel. V zríruční
době hradí materiálové nríklady áotovitel.

3.6.

Zhotovitel se zavazllje provádět dle požadavků objednavatele doškolovrárrí obsluhy
ldržovaných zaÍízení.

3.7.

Zhotovitel bude při plnění smluvních závazků chránit majetek objednavatele a zdrži se

jakéhokoliv jednrírrí, které by mohlo ohrozit nebo poškodit obchodní zájmy
objednavatele.

IV.

4.l.
4.2.

POVINNOSTI OBJEDNAVATELE
objednavatel se zavazuje umožnit áotoviteli přístup k udrŽovan;fon typům zařízením.

objednavatel nepožaduje r,ykonávaní předmětu této smlouly na zaÍizenich, ktetá
zhotovitel v rámci dodávky nedodal, neprovedl jejich montéžani smlurryrě nepřevzal
jejich údrŽbu.

4.3.

Uživatel souhlasí s tím, že jiná firma nebude
provozovatelem revidovaných

a

Žádn1ým způsobem zasahovat do

konholovaných zaŤízeni aniž by

o tom

nebyl

provozovatel vyrozuměn a zavaztýe se konzultovat s provozovatelem činnost všech

jiných firem' které by mohli svojí činnostínarušit j ej ich stávajícístav.

v.
CENA A PLATBY
Smluvní strany se dohodly, že cena za vlýkon zhotovitele bude hrazena dle montážních
a servisních listů \Ystavených na j ednotlivé práce dle běžných hodinoých sazeb (350,-

Kč/l hod)

a

doprawého 10,-/1km. Všechny uvedené ceny jsou bez příslušnéDPH.

*ď,
b'
Platbu objednavatel uhradí vždy v době splatnosti příslušnou částkou převodem

5.2.

z bankovního účtuna účetzhotovitele na zríkladě r,ystavené faktury.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručeníobjednateli.

V případě prodlení platby objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovatobjednateli

5.4.

úrok z prodlení ve

ýši 0,05%

z dlužnéčástky za každý den prodlení.

objednavatel je oprávněn platbu zadržet v případě, Že zhotovitel závůným způsobem

5.5.

porušísmluvní povinnost, ze1ména nesplnili povirurosti stanovené v bodě III. a to až
do odstranění následků porušenípovinnosti a sjednání nápralry

VL
JINÁUSTANoVENÍ
.r,
Zhotovitel zajistí plnění smlouly na zaÍízeníschválená pÍo pÍovoz ČR. Na všechna

6.1.

zařízení musí mít lystaven homologačnílist'
Tato smlouva se nevztahuje na závady a poruchy zďízení poškozených úmyslně, které

6.2.

vznikly z nedbalosti, přírodními živly, neodbomým zásahem, nesprávnými provozními
podmínkami nezávisl]ými na vůli áotovitele a statickou elektřinou jakoŽ i na monta:Ž

noých zařizeni a slaboproudých rozvodů. opraly těchto závad budou

fakturovány

objednavateli zvlášť dle hodinového sazebníku 350,-/hod a dopravného 10'Jkm (bez

DPH).

Zhotovitel si lrybrazuje právo na úměmézýšeníhodinoých sazeb dle uznané

6.3.

meziročníinflace nebo v případě rozšířeníjednotliv'ých systémůo dalšíkomponenty a
to písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

VII.

PLATNoST A ZRUŠENÍsMLoU\ry
7

'1'

Tato smlouva je platná ode dne podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obu smluvních
stran. Smlouva je lYhotovena ve čtyřech lyhotoveních. Každá strana obdržípo dvou

7'2.

ýiscích.

Tato smlouva muže být lypovězena kteroukoli ze smluvních stran při dodrŽení

j
7 .3

.

ednoměsíčnívýpovědní 1hůty.

Smlouva můžebý zrušena okanržitě, porušlli smluvní strana povinnost takovým
závažným způsobem, že bude zmďen úěel smlouvy nebo poruší-li áotovitel
ustanovení v odstavci III. a objednavatel ustanovení v odstavci [V..

ó*

Io

og

7.4.

Změny a doplňky této smlour.y musí bý prováděny jen po vzájemné dohodě obou
smluvrrích stťan a to písemnou formou.

7.5.

Smluvní strana, která poruší smluvní nebo zákonnou povinnost, je povinna straně
druhé nahradit škodu, kteroují tímto porušením prokazatelně způsobí.

7.6.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

VIII.

osoBY povĚŘnNÉ ZAZAIIŠTíNÍzÁv.q.zxu sMLoUvY
Za

zhotovite|e:

Za

objednavatele: MUDr. Vladislav Žižka - ředitel

Kobma Patrik _ vedoucí divize EZS

rrsYcH|ATRlcKÁ NEMocNlcE
V DoBŘ,ANEoH
MUDÍ' Vladislav ŽiŽka
ř€ditél

Zhotovitel

Obj ednavatel

INVES i TEL, s.no. @
0l K]atovy

Pňmyslová l'24' 339

Tel: 378 609 000

'čo: +gl93so]' Dlc Cz4g|g35o3

V Klatovech

Přílohy:

ane: ....?p,

i:, ?P1.'1.,...

V Dobřanech

č. 1 Specifikace udržovaného zaÍizení - divize EZS
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'PECIFIKACE
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UDRŽovANÉHoz.q,ŘÍzrNÍt.r'"%'fir1rs

NAZEV ZARIZENI
Automaticlaí požární signalizace (EPS)
ZašízeniSchrack INTEGRAL IP
Hlásiěe MTD533

MJ

rvNoŽsrvÍ

ks

Sirény
Přídržnémagnety + příslušenství

Soubor požárních ucpávek

99---

ks

PsYcHlATRlcKÁ NEMocNlcE
v DoBŘANECH
MUDr VladislaV ZiŽka
řediiel
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Zhotovitel

Objednavatel

INVESI- TEL, s.r.o. @
0l Klatovy

Prumyslová 824' 339

Tel: 378 609 000

lčo: 49193503. D|ť CZ'4g1g3503

V Klatovech

dne: .....?9..

3,..?li.

V Dobřanech

an"r'... -\.,..9.,..L.9.1\

