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Smlouva o servisu a údÉběEPS (elektrické požární signalizace) ě.20121
Kterou uzavřely podle ust. s 536-565 obchodního zákoníku ě. 513/1991 Sb. smluvní strany

Obiednavatel

Zhotovitel

:

:

spol. s r.o,
adresa

:

Ústavní2, 334 41 Dobřany

Podpisem smlouvy povéřen statutární zástupce

ředitel

:

p. Mudr. Vladislav Zižka

lČo:

00669792

Telefon:

+

DlČ:
Fax

c200669792
42037

78 13

:

Lindauerova 140121 ' 3o1 00 Plzeřl

Podpisem smlouvy pověřen statutární zástupce
:
p. Salzmann Miroslav

492,+ 42037 7 I
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zástupce objednavatele pro Věci technické :
Vedoucíodd': p. čermák, pí. sedláčková B.

:

jednatel

lČo:

25214845

Tel./Fax :
HOT LINE

+420 377 455 594 , +42O 377 445 394
+420 737 258 222

DlČ:

:

Adresa objektu

:

ANTPROFI

Psychiatrická léčebnav Dobřanech
adresa

:

c225214845

i

zástupce zhotovitele pro věcitechnické

servisní

technik; p. Kovanda Jiří

:

:

Psychiatlická léčebnav Dobřanech, Pavilon 22, Ústavní 2, 334 41 Dobřany

servisní smlouva dle ČsN 34 271o, čsN 73 0875 a vyhlášky MV čR č.246/2001' Revize zaiizení a kontrola
provozuschopnosti se provádějí pravidelně v jednoroěních lhůtách' pokud výrobce, ověřená projektová
dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárníhonebezpečínestanoví lhůtu
kratšÍ. Kromě pravidelné revize a kontrole provozuschopnosti, musí být prováděny pravidelné zkoušky
činnosti při provozu.

- 1x měsíčně - zkouška činnosti ústředen elektrické poŽární signalizace a doplňujícíchzařízení,
' 1xzalzroku _ zkouška činnosti samočinných hlásiěů poŽáÍU a zařízení, které elektrická poŽární signa*
*

lizace ovládá,
- kontrola provozuschopnosti elektrické poŽární signalizace,
- periodická revize elektrické poŽární signalizace.

1x ročně
1x ročně

provedené kontrole, úpravě nebo údÉběmusí bÍ vystaven písemný doklad a proveden zápis do
provozní knihy EPS.

o

NázeV, sídlo a telefon ochÍany objektu
objekt je pojištěn u

:

:

osoby opÍávněné k jednánÍ při poruše zařízení :
+420377 813490

V příp"dě .mě.y p""ěře"é osoby
1. Předmět

smlouYv

1.1. - ÚdrŽba

EPS

k

jednání při poruše je objednavatel povinen tuto změnu neprodleně nahlásit.

úkony p.otřebné k posouzení technického stavu zařízení EPS a provádí se dle ČsN 34
"šechny
271o, ČsN 73 0875 a vyhtášky MV CR Č'24612001'

ojizuál"nňú"

obsah prohlídky:

- zkoUška funkce Ústředny elektrické ?oŽárnÍ signalizace,

- kontÍola provozu na náhradní zdroj,

attt-

-gl4

//N

antprori(oantorori.cz

- kontÍola doplňujících zařízen í elektrické poŽární signalizace,

zkouška poŽárních detektorů,
zkoUška akustické signalizace,
- zkouška zařízení, které elektrická poŽární signalizace ovládá,
_ měření neporušení kabelového Vedení,

_

-

optická kontrola tras.

_

- ověření zda zařÍzenÍ elektrické poŽární signalizace odpovídá technickým poŽadavkům na jeho poŽárně bez-

pečnostní fUnkcl,
- periodická revize zařizenÍ elektrické poŽární signalizace'

1.2. - Oprava EPS
Zahrnuje VŠechnyÚkony potřebné k docílenípředepsaných technických parametrů EPs po zjištěnínepřípustných odchylek, poruch a dále se řídí záručnÍmi podmínkami.

1.3. _ Činnosti stanovené údrŽbou, servisním Výjezdem a opravou mUsí být zapsány do,'Provozní knihy EPs" a
dále bude Vystaven protokol.

2. Čas a zoůsob plnění

2.í. - Pravidelná ÚdrŽba a kontrola je prováděna v určených termínech podle ČsN 34 2710, Čstt zs oazs, vyhlášky MV ČR č.246t2oo1 a pokud V ověřené projektové dokumentaci nebo V podrobnější dokumentaci, popřípadě

v průvodní dokUmentaci Výrobce nebo V posouzení poŽárního nebezpečí není, Vzhledem k provozním podmínkám'
nebo VliVU prostředí, urÓena lhůta kratšÍ'

shoduje_li se termín zkoušky ěinnosti elektrické poŽární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoročníkontroly provozuschopnosti, pak tato kontroIa provedení zkoušky činnosti nahrazuje'
objednaVatel je povinen se řídit pokyny servlsního technika zhotovitele.

Dohodnutý Dočet úkonúúdÉbvv kalendářním roce :
x zkouška činnosti Ústředen elektrické poŽární signalizace a doplňujících zařÍzení .' zajistí uŽivatel
x zkouška činnosti samoěinných hlásičůpoŽáru a zařízenÍ, které elektrická .' zajistí zhotovitel
poŽáÍní signalizace ovládá
1x kontrola provozuschopnosti elektrické poŽární signalizace,
'. zajistí zhotovitel
poŽární
signalizace.
1X periodická revize elektrické
'. zajistí zhotovitel
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2.2. - V případě drobné závady bude oprava provedena na místě V rámci údrŽby bezplatně.

2.3. - V případě zjištěníváŽné záVady bude oprava provedena na základě objednáVky. V záruce nese zhotovitel
pIně náklaóy na maieriál v případě dodrŽení záručních podmínek. Nebude]i objednatel souhlasit s opravou, je zho_
iovitel opráíněn Vypovědět servisní smlouvu s okamŽitou platností a na zjištěnou záVadu upozornit pojišťovnu a zá_
stupce ochrany objektŮ.

3. Poplatek
3.1.

_

ÚČtování poplatku se provádí po provedení údrŽby, kontroly, periodické revize a případného servisního zá-

kroku.
3.2. - Výše poplatku je stanovena rozsahem stáVajícího zařízení elektrické poŽární signalizace V určenémobjektu.

Výše poplatku. ZáVisí na výkonech dle bodů 1.'1 a jsou zde zahrnUty úkony dle bodu
po obdrŽení faktury se splatností do 30 dnů.
3.3.

12
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2.1 . Platba

se pÍovádí

zkouška činnosti Ústředen elektrické poŽární signa|izace a doplňujícÍch zaíízenÍo"Ké
iyoust<a činnosti samočinných hlásičůpo1áru a zařÍzení, které elektrická í6.200'_Kč
poŽární signalizace ovládá
2'999'_ Kč
iontrola přovozuschopnosti elektrické poŽární
Kč
5'000'_
párióoióxa revize elekirické poŽární

dopravné

signalizace,
signalizace.

9'_

Kč

v den uskutečni_
Uvedené ceny.isou bez DPH' které bude účtováno Ve Výši dle platných daňových zákonŮ ČR
telného zdanitelného plnění.

Fakturace bude probíhat provedení údrŽby, kontroly, perjodické revize a případného servisního zákroku na za-

řízeni.

4. Povinnosti objednavatele
4.1. _ Na základě podpisu servisní smlouvy předá ANTPRoF| s.r.o.' kopii technické dokumentace na servisované zařízenÍ (projekt a Výchozí revizi), není-li íirma zhotovitelem.
4.2. - Pri kazdé náVštěVě servisního technika si Vy'Žádá jeho firemní průkaz (není-li osobně znám) a zkontroluje,
zda je zaměstnancem firmy ANTPRoF| s.r.o', Ljndauerova 140121 , Plzeň '

5. Povinnosti zhotovitele
5.1. _ Zhotovitel je povinen dostavit se do objektu do 24 hodin od oznámení poruchy a za předpokladu, Že mu
bude umoŽněn přístup k zařízení,poruchu v nejkratší moŽné technologické době odstranit.
5.2. - Zhotovitel nese odpovědnosl za prokázané škody způsobené pozdním nebo nespráVným zákrokem, resp.
zanedbáním povinností Vypl}'vajicích ze zákonných norem a nařízení pro danou provozní oblast. souČasně nese
odpovědnost za prokázané škody Vzniklé objednateli, resp. třetí straně, způsobené nedostatečnou funkčnízpůsobilostí servisovaných zarizeni.
6.

zvláštní uiednání

6.í. - obsah smlouvy je důvěrný! Podle toho je třeba jj Ukládat.
6.2. _ objednatel souhlasí v případě napojení objektu na PCo, aby obecně při technické poruše byl iníormován
sluŽbou zajišťujícístřeŽení i servisním technikem zhotovitele.
7.

Závěrečná ustanovení

7.1' - smlouva je uzavřena na dobu neurÓitou. smlouvu lze Vypovědět dohodou obou smluvních stran nebo VýpovědÍ jedné strany, přiČemŽ výpovědní lhůta.ie dohodnuta na dobu 3 měsíců, začíná se poČítatod prvého dne
měsíce následujícího po obdrŽení výpovědi.
7.2'

_

dodatku.

obsah této smlouvy je moŽné měnit pouze projevem souhlasné Vůle obou smluvních stran V písemném

7.3. - Tato smlouva se Vyhotovu.je Ve dvou výtiscích, z nichŽ sijeden ponechá ob.iednatel a druhý zhotovitel.
7.4. - smlouva Vstupuje V platnost a Úěinnost V den podpisu smluvními stranami'

8. Poznámka

HoT LINE : 737 258 222 p. Kovanda

Tet'/ÍaX : kontakt _ sídlo zhotovitele: 377 455 594, 377 M5 3g4 (provozní doba
Tel' kontakt majitel společnosti: p. Salzmann 737 258 220

Datum:
Objednatel:

lb 4

J'049''
I

Po-PÁ: od 8.00 do 16.00 hod.)

Datum:
Zhotovitel:

-

I

-01- 2012

i,:

,':

Í

.:,
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s.r.o. Miroslav Salzmann, jednatel

6D{TFROFI s.r.o.

LindoueÍovo 2], 30] 00 PLZEŇ
@ 377 455 5C4,377 445 394
1Čo 25214845, Dlc| c7252'l4845
Ks Plreň, oddll c, vložké9a34

