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SMLOUVA o sERyrsU VÝTAHU

č. 26/2014

dle ákona č. 89/2012 sb. občanslcý ákoník

l) Snlavní sÍrun.1,

oBJEDNAVATEL:
Zastoupený:
Adresa:
Ičl
DIč:
Bankovní spojení:
E-mail:
Teleíon:

Psychiatrickí nemocnice v Dobřanech
MUDr. Vladislav
Ústavní ul. ,334 4l Dobřany
669792

Cz669792
Komerčníbanka Plzeň' č'ú.713937l/0100
investice@pld.cz
317813492

ZHOTOVTTEL:
Zastoupený:
Adresa:
Ič:
DIč:
čísloúčtu_peněžniústav:
Telefon:
Fax:
E_mail:
GSM:
Servisní středisko:
Pohotovostní telefon:

l.

Výtahy Příbram s.r.o.
Pavel Scharhag' jednatel firmy
Gen.R.Tesaříka l35' 261 0l Příbram
24800503

CZ24800503
2300347'79312010 Fio banka, a.s. pob. Příbram
+420318625142
+420318625147

výahy.pb@seznam.cz
+420 608927721

Příbram
+420 60892772l

2) I'ře dněÍ plnění
Zhotovitel se zavazuje vykonávat pro objednavatele za podmínek stanovených touto
smlouvou servis výtahu v následujicích cenách a rozsahu i

a) osobni výahvč.737/20l3 typ oH

1600/0'4- lx -Provádění pravidelných odborných
prolďídek výtahu se zápisem do knihy výahu a preventivní údrŽba (seřízení
komponent výtahu na místě) včelně promazání výtahu , pohotovostní servis pro
vyproštěni z porouchaného vy.tahu max.do l hodiny od nahlášení v režimu 24 hod.
denně._ l x za 3 měsíce za cenubez: l380'- CZKlkalendrířní měsíc bez DPH

b) osobni výtah

oH l600/0'4- lx

Provádění pravidelných odbomých
zkoušek výtahu 1 x za 3 roky včetně vypracování protokolu za cenu 3'800'- CZK.
bez DPH

c)

Provádění
bez DPHvýtahu ve
pouze po

vč,.73712013 typ

_

případných havarijních oprav výtahu za cen:u 3sl,-CzKlttodinďpracovník
tato služba nebude účtována bude -li sejednat o provedení ziručníopÍa}Y
smyslu podmínek uvedených v záručním listě. Tato služba bude provedena
přecbozí telefonické objednávce objednavatele.
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3) PlcÍnost sntlout'1l
platnosti od 2' l '20,l5'
Smlouva ie uzavřena na dobu neurčitou s
s rříměsíčnívýnovědní dobou' Výpovědní
2. Tuto smňuvu můŽe kterákoli
"ip""Jáe'
po t<uu'ďtu' u" kterém bude výpověď
doba zapďne běŽet prvním a""'r"ánir"'ía'r"dujicího
doručena druhé smluvni straně'
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4) Zúrukj'
práce a nový dod-aný.materiál'
Záručnílhůtaje 24 měsícůtta provedené

L

1

".

lrii.i

pak 6 měsíců
prJr;oené práce be) pouŽití materiálu

51 Pkttební podnúnlr1'

o"*
iT':I:"-':T.:1:'#"Ji*}'TrJťiJtIs";
la této smlouvy a
nř"""a!i";r"zyl1r:i:Ť_"_::i:
"'-'_"a"i
ff':ffll'ů",o.JlrL],'ř'ili'u''"i"a"
Kal€nqa'tllrlu
pod body lb a nebo lc'
2'
Zap|nění servisu uvedeného v bodě

l.

slujby uvedené
nebo ihned po případném vykon
I l_ __^.'^l_ňoa ,,žAlt
ne ákladě
zÁ
vystaveného
vŽdy na
i"á"'p'Jiá

Hil:#i:ffů:':TJ:T,JTixLř'iíziv
rrsru'
lislu'

2.

).

zaKazKovene
protokolu nebo zakázkového.
.onickv emailem na adresu
p"d:bě
Fakturv budou zasilany vu tisinne
doručenou třetí
""""i','r":;;;;ďř"ň"r"
-p":'^1:...::ol,^ť"*'*";.a
u"a" považovína za doručenou
objedíatele uvedenou v záhlav í

,

$;Lr#ill1l'JŤ;l"';".o.""

ř;ilfiffi;;;raiy

platebních podmínek.
přínro na faktuře v rárnciobvyklých

Q ostuÍni ujednúní
1.
')

vtermínech
SmlouvujemoŽnélnénitnebodoplňovatpouzeformoupisemnýchdodatků.
iJřoa_n"ol'"il p'"r'ria'l zholovitelem
ze strany
DodrŽení áručních pot*'n"iu"u''
smlouvy
této
;ínonímpodmín"k
pfudepsaných platnou CSN .,;

ů;ň;;;

j:*:"":*:""$:#;'.l#TIJhu

n",e.hotouit.r. ]o1o 1;1rati, odmítne-liobjednavatel
protokolech
uu"o"ne v knize vÝtahu nebo
revizního
doporučeni
nóvést
_li se výtah v rozporu s návodem k obsluze výahu'
'*''ňtň';i;ňi;;t
pouzivá
neoo
výtalru,
z odborné zkoušky
Éa'*y' zhoro'uit"l má právo po předchozim
4. Pokud objednavat"t n"uh'uai .ulJ'i"lii""'*
výkon činnósti dle této smlouvy'
oísemném upozorněni tn"'n"n!"in1].io"';;)p;'1ll*j'
tt.,e vznikly objednavateli na ákladě
rovněŽ neodpovid."r;-;;;"á;;Škááy.

činnosti' :_ __^.,^á-ň' ve
vvhotoveních
-o Ávnll
dvou vyhotoveních
ffffft"J..'l:1J;l,ui;;;-* a je provedena
pozastavení
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