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Smlouva o dílo č. 15/2005

uzavřená poďe $ 536 a ruísl. zék. ě. 513/1991 Sb., ve mění pozdějšíchpředpisů, obchodního

ziíkoníku

Počet stran smlouvy:
7 stran

čHnek I.
Smluvní strany

1.1.

Obiednatel

PSYCHIATRICxÁ r,ÉČnnNlDoBŘÁNY

zast. MUDr. Žižka vlaďslav ,ředitel
se sídlem: Ústavní 2,334 4I Dobřarry
IČ: oo 669 792
DIČ: CZoo 669 792
bankovní spojení: KB č.ú.01007139371
( dále jen objednatel )

1.2.

Zhotovitel

ABCD

T&1g

l.ro.

zast' Ing. Jiřím Svobodou' jednatelem společnosti
se sídlem: K cihelnrím 699 PSČ 317 05, Plzeň
'
IČ:263 s2 318

DIČ CZ263 82318

bankovní spojení: ČsoB a.s., Plzeň č.ú.19ó 389 045/0300
(&íle jen áotovitel)

1.3

Uvedení ziistupci obou smluvních stran prohlašují, že poďe stanov společenské
smlouvy nebo jiného obdobného organizačníhopředpisu jsou oprávněni tuto sm]our,rr
podepsat a k platrrosti smlouvy není fieba podpisu jiné osoby.

článek II.
Předmět dila
Předmět díla (drile téŽ jen "dílo''): Předmětem této smlouvy je úvazek zhotoitele spočívající
v odstranění havrárie(poruchy) a opětné uvedení do provozu sředotlakého ,
nízkotlakého pamího nebo teplovodnÍro zdroje, ýměníkové , redukčnínebo předívď
stanice a venkovního teplovodu v objektech objednatele, dále pak odstranění harírií
úpraven vod a čistírenodpadních vod v lokalitě a místě uvedeném objednatelem.

2-r.

Pokud při provádění ďla vyvstane poťeba jeho dílčíchzrrrěn nebo rozšířeníči omezení
jeho rozsahu, a k takovým zrněruím při provádění obdobných děl běžně doclrríaínapř. v
důsledku toho, že se dílo konkretizuje, upřesňují se podmínky' za njchž bude dílo
prováděno, objednatel upřesňuje své požadavky na provedení díla atp., a také tehdy,
jestliže je taková zrněna nutná v důsledku skutečností,které zhotovitel v době uzaťení
smlouvy nezrď nebo je nemoh] zftít ani rozumrrě předvídat, můžezhotovitel takovou
změnu provést; nedojdeJi k jiné dohodě, je v takovém případě zhotovitel povinen dílo
dokončit tak, aby se ve své konečnépodobě co nejvíce blížilodílu, najehož provedení
se smluvní strany dohodly.

Zhotovitel udžuje pracoviště havarijního dispečinku a havarijního servisu

2.3.

2.4,

v nepřetržitém pracovním rcžimu 24 hoďn denně , a to i ve dnech pracovního vo1na a
svátku.
Ziástupce objednatele upřesní před zahájením prací zhotoviteli požadovaný rozsah prací
k odstranění haváLrie( poruchy) a opětnému uvedení do pÍovozu a provede poučení
zhotovite|e resp. Jeho pÍacovní(ůči pracovní<ů subdodavatele áotovitele ve smyslu
čl. Zvláštní podmínky.
V případě' Že zhotovitel nebude schopen odstranit vzniklou havrírii ihned rcsp. Začít
neprodleně s odstraňovríním vznilrJé závaďy z objektivních důvodů mimo jiné např'
z důvodu , že objednatel nebo zhotovitel nemá k dispozici pořebnou technickou
dokumentaci příslušnénábmdní díly komponenty či samostatné zaÍlzenj nutné
'
'
k odstranění poruchy a k opětovnému uvedení zařízení ďe odst. 2.1 . do provozu bude
postup nrísleduj ící:

a

zhotovitele zapišízápis o dďším postupu prací včetně
předběžné specifrkace nutných opaťenía kroků vedoucích k neprodlenému odstranění
havii,rie např. zajištění přísluŠnýchnaíhradníchkomponentu, dílů"či samostatrrých
Zástupce objednatele

zaÍizerlt obj e dlatelem nebo zhotovitelem.

Zhotovitel provede porrze technicky možréopatření či opravy

, LÍerébudou
minimalizovat nrás1edné škody související z havrírií. Doba odstranění haviárie je v tomto
případě závislá na splnění opaďení a kroků vyplývajících ze zápisu .
Po

odstranění příčinyodkladu opravy vyplývaj
dokončeni odstranění havririe '

ici ze

zápisu provede zhotovitel

Zhotovitel zaháji ptárce nejpozději do 2 hodin po ústním nebo telefonickém vyžádáni
zíístupcemobjednatele a písemnémnebo faxovém potvrzení, které bude zejména
obsahovat zríkladnítechnickou specifikaci haviárie. Toto písemnépotvrzení objednatele
muže bý předríno při dostavení se zhotovitele na místo haviírie. Tento zpusob
qrozumění je zhotovitelem povďovrín za záyaznou objednávku objednarel se
zavazuje nahlásit vzltiHé závady na nepřetrŽiý dispečirrk zhotovitele a to na telefony :
Rozsah prací se ýká:
- topenrířských' instalaténkých a sviířečskýchprací
- silnoproudých prací
_ oprav pl1noqých spotřebičů
- oprav měření a regulace tepelných provozů

-

oprav podzemních tepelných sítí

Zhotovitel splní svoji povinnost plovést dílo či jeho etapu předríním objednateli

.

čHnek Iil.

Doba plnění

3.1.
3.2.

Zahájeru od 1.9. 200ó na dobu neurčitou.

Místo plnění Psychiatrická léčebnaDobřany.
3.3 odstoupit od smlouly můžekaždá z obou stran,bez udrání důvodu,po písemném
vyrozumění doručeném poštou na uvedenou adresu ve smlouvě .V1povědní doba činí30
dnů'od počátku nrásledného měsíce od vystavení v1povědi.

čHnek IV.
Cena dila

4.I4 .2

.

Cena díla v rozsahu bodu 2'l. smlouly je stanovena dohodou smluvních stÍan ve
smyslu S 2 zélkota o cenách č. 52611990 Sb. v platném zrrění.
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou nejýš přípustrré a obsahují veškeré nríklady
a zisk áotovitele, nezbytné k odstranění havrárie ( poruchy).
MontiíŽnípníce v bytových a nebytových prostorách :
ústřednívýápění
.....'......viz ceník servisních prací
..viz ceník servisních prací
.viz ceník servisních prací

_

''........''...
elektro
instaiatér
měřeníaregulace...............
.315Kč/hod
montiážtí<se stiítnízkouškou
..............295 Kč/hod
projektant
.. '.... '........315 Kč/hod
doprava mont. vozidlem
7
KčlkÍ',
'20
uvedenídoprovozu...........
obvyHácena+
'

20%o

Poplatek 12 000 Kě za 1 kďendářní rok poskytovr{ní nepřetrátého havarijního
dispečinku a nepřetrŽité havarijní pohotovosti.
Polovina tohoto poplatku bude fakturovrána pň podpisu této smlouvy(a diíle vždy na
začátku kalendrířního roku), druhá polovina ke konci roku.
objednatel je povinen uhradit mamý výjezd zhotoviteli v rozsahu zmďeného času
pracovníkůáotovitele a nríkladůna dopravu.

4.3. Daň

z

pňdané hodnoty (DPH) dodavatel doúčtujepodle sazby platné v den

uskutečnělí zdanitelného plnění.

ČHnekV.

Platební podmínky

5.1.

Cenu díla specifikovanou v člrínku[V. smlouvy úraď objednatel na základě pokynů
k platbě/faktur' které zhotovitel vystaví a odešle objednateli' . Cena díla bude uhrazena
daňovým dokladem se splatností 60 dnů.

5.2.

Forma platby ceny díla: beáotovostně, na účetzhotovitele vedený
pobočkaPlzeň, č.ú.196 389 045/0300 .

u ČSoB a.s.

článekVI.

Smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly

:

Nedodržili áotovitel čas plnění uvedený v čl.2 této smlouvy , poskytne objednateli
slevu z odstrarrěné havrírie ( poruchy) ve ýši 0,5 %o zakaždouhodinu zpoždění
niástupu.

V případě prodlení objednatele s proplacením faktury bude zhotovitel účtovat
objednateli smluvní pokutu ve vyši 0,05 % fakhrrované ceny zakaždý ďen prodlení

čHnekvil.

7.1.

Odpovědnost za vady, záraka za jakost
Zhotovitel zodpovidá za vady díla podle pffslušných ustanovení obchodního zíkonfl<u
zejména $ 560 odst. 2 a 3 obchodního zíkonftu.

7.2.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost ( obvyklé vlastnosti) zríruku ($562 a 563
obchodního zákonftu) sých dodávek co do kvality, funkce a komplexnosti po dobu
6 měsíců od předríní díla.

7.3.

V rrímci své odpovědnosti za vady se áotovite| zavazuje navlastní náklady odsÍanit
Vady u sých dodávek, které se objeúly během zráručnídoby.

ČHnekVIIL

Zvláštní podmín\

Všicbni pracovníci zhotoútele budou( včetně pracovrríďr subdodavatele české
)
nrírodnosúpfipadně ze zemiEIJ, pouěeni o podmínkích vstupu do objektu a pohybu
na vyhrazeném místě. Týo podmínky budou povinni respektovat .
NedodrŽení podmínek muže bý důvodem k lystavení zrákazu vstupu zaměstmnce
firmy , tak i pro její dopravní prostředky.
ostatní smluvní podmínky neupravené touto sÍnlouvou se řídíobchodním zríkoníkem

v platném mění.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možréjen formou číslovanýchpísemných
dodatlď' které budou platné jen tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané ziástupci
obou smluvních strarr.

Tato smlouva je v;pracoviína ve fiech stejnopisech, z nichž objednatel obdržídva a
áotovitel si ponechá jeden.

('
d''". '_.í9,.$ {.,00

Objednatel:

C

Zhotovitel:

b- kt:(

ABCD TechnologY s.r.o.

