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SMLOUVA  

O ZÁRUČNÍM A POZÁRUČNÍM SERVISU ČÍSLO  

2018/09/19 

podle § 2586 a násl. občanského zák.č. 89/2012 Sb.  

Článek I. 

Smluvní strany:  

Servisní dodavatel: 

Sara HK, spol. s r.o. 
U Rakovky Č. p. 849 
148 00 Praha 4, Libuš 
Provozovna, kontaktní adresa : Za Škodovkou 537/18, 500 04 Hradec Králové 
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 5172 
1Č: 498 152 11 DIČ: CZ49815211 
bankovní spojení:                                 číslo účtu:                                        
zastoupený ………………………………, jednatelem společnosti na straně jedné 

a 

Objednatel: 

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové 
Vocelova 1469/5 
500 02 Hradec Králové 
lČ: 00528315 DIČ: CZ00528315 
zastoupený ……………………………………, ředitelkou na straně druhé 

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu  

o pozáručním servisu: 

Článek II. 

Předmět smlouvy:  

 2.1. Předmětem této smlouvy je poskytování údržby a záručního a pozáručního servisu servisním 

dodavatelem na zařízení ADP 1 autonomní detekce požáru/ v budově Domova mládeže Jana 
Masaryka 632/28, 500 11 Hradec Králové — blok A. 

Článek III. 

Rozsah a časový limit servisních prací:  

3.1. Nástup na odstranění poruchy zařízení (závady) neumožňující uvést zařízení / ADP/ do činnosti do 48 
hodin od nahlášení poruchy. 

Při hlášeni poruchy nebo objednávky servisu nahlásí majitel její stručnou specifikaci, jméno 
pracovníka provádějícího objednávku, a otevírací nebo provozní dobu, ve které je možno úkon 
provést. 

Majitel zařízení je povinen spolupracovat s pracovníky servisního dodavatele při zajištění opravy. 

Veškeré opravy po záruční době / 24 měsíců/ plně hradí majitel zařízení, pokud není ve smlouvě 
stanoveno jinak. 

3.2. Odstranění závady na zařízení / drobná technická závada umožňující uvést zařízení do střežení/ 
nejpozději do třech pracovních dnů od nahlášení. 

3.3. Proškoleni obsluhy, zadání uživatelských funkci, změna nastavení vstupních parametrů, nejpozději do 
5-ti pracovních dnů od nahlášení. 
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3.4. Rozšíření, doplnění a úpravy systému ADP I pokud není samostatná smlouva o dílo/ bude upřesněno 
po dohodě s objednatelem. 

3.5. Pravidelná roční revize zařízení dle ČSN 33 45 90 a ČSN 33 15 OO. Jedenkrát ročně s tolerancí 20 

pracovních dnů. 

3.6. Po uzavření této smlouvy dodá servisní dodavatel zdarma na objekt servisní knihu, do které bude 
zapisovat provedené zásahy na systému, revize, zkoušky. 

3.7. Na zařízeni smí provádět revize, funkční zkoušky a opravy pouze smluvní dodavatel. 

Článek IV. 

Cena servisních prací (ceny uvedeny bez DPH)  

4.1. Paušální cena za roční periodickou revizi ADP 12.400,- Kč 

4.2. Cena 1 hodiny servisního technika / po záruční době/ 350,- Kč/hodina 

4,3. Čas strávený na cestě 120,- Kč/hodina 

4.4. Cestovné činí 9,- Kč/km  

4.5. Náhradní díly budou účtovány samostatně dle platného ceníku. 

4.6. Cenu včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši bude fakturovat zhotovitel do 10 dnů  
od provedení servisu na základě zakázkového listu potvrzeného objednatelem. 

Faktura je splatná do 10 dnů od jejího doručení objednateli. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy  

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Výpovědní lhůta pro obě smluvní strany činí 3 měsíce, bez možnosti uplatnění sankce. 

Článek Vl. 

Záruční a jiné podmínky  

6.1. Servisní dodavatel poskytuje záruku na jím nově dodané a instalované prvky systému do stávajícího 
zařízení v délce 24 měsíců. Záruka na tyto prvky začíná běžet dnem zápisu do provozní knihy. 
Opravy, na něž se vztahuje záruka, jsou bezplatné. 

6.2. Servisní dodavatel se zavazuje zajistit utajení dokumentace týkající se instalovaných zařízení a 

zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců. 

Článek VII. 

Závěrečná ujednání 

7.1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti 
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. 
v platném znění a předpisy souvisejícími. 

7.2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí 

řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. 

7.3. V případě soudního sporu bude tento problém řešit věcně příslušný český soud. 

7.4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. 

7.5. Smluvní strany se budou řídit nařízením EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů neboli GDPR. 

7.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a 
jeden dodavatel. 
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7.7. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 

V Hradci Králové dne 19. 9. 2018 

 

Za objednatele (razítko, podpis)    Za servisního dodavatele (razítko, podpis) 


