
IS Typ smlouvy: KOMPLETNÍ ,,OP"
Číslo smlouvy: G0472

Mezi niže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. G0472
na servis a opravy zdvihacích zařízeni (dále jen ,,Dodatek")

Objednatel
Obchodní firma, jméno, název:
Sídlo, místo -podnikání - ulice, číslo:
Sídlo, místo podnikáni - PSČ., město:
Rejstříkový soud:
"ldenfifikačni číslo:
Daňové id'entifik'ačni čisb:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:

jednající:

Ve věci smiouvý' opFávněn jednat:
Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat:

KGntaktni/Fakturační adresa:

Telefon, fax, e-mail:
Název akce:

Zhotoviteľ
Obchodní firma:
Sidlo - ulice, čjslo:
Sídlo - PSČ, město:

Rejstříkový soud:
ldentifikäční čisto:
Daňové identifikaČní čísb:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
jednající:

Obchodní zástupce - ve věcech smluvních:
Kontaktní telefon a e-mail na obchódnjka:
Vedoucí servisního střediska — ve věcech
technických:
Kontaktní telefon a e-mail na VSS:
Kontaktní adresa:

Datum účinnosti dodatku od:

Kr'ajské ředltelstvi policie Ústeckého kraje
(dále jeR objednatel)
Lidické náměstí 899/9
400 01 Ústi nad Labem

75151537
CZ751515.37
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Ing. René Konečný, náměstek řéditele Krajského
ředitelství pro ekoňcmiku
dtto
Lenka Navrátilová
Bc. Fillp Vávra
Krajské ředitelství polície Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem

Výtahy v objektech křp Ústeckého kraje

OTIS a.s. (dále jen zhotovitel).
J. Opletala 3506/45
690 02 Břeclav
Krajský soud v Brně, spisová značka B 536, zápis ze
dne 30. záři 1991
423 24 254
CZ423 24 254

Radovan zajíček, prokurista
Jan Kotyza, prokurista
Alen'a Skopcová; obchpdni ředitel servisu, na základě
plné moci ze dne 17. 9. 2018
Radka Pelantová

Petr Hrdlička
724 228 209, petr.hrdlicka@otis.cam
OTIS a.s.
Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústi nad Labem

1. 1. 2019

Hlášení provozních poruch: 800 107 525
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Ťyp smlouvy: KOMPLETNÍ ,,OP"
Císlo smlouvy: G0472
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1 Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. G0472 na servis a opravy zdvihacích zařízeni

s účinnosti ad 1. 1, 2009, na jejimZ základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provádět
servisnl činnosti na zdvihacích zařízeních v objektech specifikovaných v ČI. 5 Smlouvy, za
podmínek ve Smlouvě sjednaných, a objednatel se zavázal zaplatit za tuto činnost odměnu ve
sjednané výši.

2 Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě periody fakturace, kdy ČI. 2.3 Smlouvy se tímto

Dodatkem ruší a nahrazuje se novým článkem 2.3 v tomto znění:
2.3 Paušátnl cena je sptatná čtvrtletně předem za příslušné kalendářní čtvdletl, Zhotovitel bude

paušální cenu fakturovat objednateii čtvrtletně tak, Ze příslušnou fakturu vystaví a Uešle
objednateli v prvním měsíci příslušného čtvrtletí.

2.2 Smluvní strany se clále dohodly na úpravě podmínek provozních prohhdek kdy ČI. 1.1.2
Smlouvy - Provozni prohlídky — se doplňuje o toto znění:
Provozní prohlídky se proyáději li výtahů uvedených do provozu před účinnosti technického
předpisu 2), (1'krát za 14 dni). Protože výtahy GEN2Nova jsou dodány s prohlášením q shodě a
splňuji techni¢ký předpis 2), nemusí být u těchto výtahů pravozní prohlídky dle ČSN 27-4002
prováděny. Technický předpis 2) dle ČSN 27-4002 je Nařízení vlády lČ. 122/2016Sb., kterým se
stancvt'ji tecŕmické požadavky na výtahy, ve znění pQzdějších předpisů. Ke dni účinnosti dodatku
se jednÍá o výtahy č. 71142, g0978, GU977, G0479 a každé další výtahy dodány s prohlášením o
shodě' a splňující technický předpis.

23 Smluvní strany se dohodly na rozšířani předmětu .plněni o službu eService a EDĚ, kdy ČI. 1.1.
Smlouvy - Servisní činnosti - se doplňuje o čI. 1.1.7 a 1.1.8 v tomto znění:

1.1.7 e"SeMce (je zahrnuto v paušální ceně)
Pin zajištěrj pohodlné a přehledné dostupnosti k informaclm o provozních činnostech na zařízení
poskytne zhotovitel obiednateli přistup ke službě eservice, která poskytuje elekhonickou formou
komplexní informace o poruchách na zařizenlch hlášených pTes dispečink zhofovitele, servisních
návštěvách technika a další provozní informace o servisovaných jednotkách.
Pro využíváni služby je potřeba, aby otýednatel provedl registraci na stránkách objednatele
www.otis.corn v sekci eService, kde jsou informace dostupné.

1.1.8 EDE - event driven email (je zahrnuto v paušální ceně)
zhotovitel poskytne objednateli službu EDE = nastavení zasíláni informačních zpráv na vybrané
e-mallové adresy objednatele. Po každé závadě nebo vyproštěni hlášených přes dispečink. bude,
po ukcmčení práce a odhlášenl závady mechanikem, zaslán informativní e-mail se
stručným popisem, Tato služba je plně automatická a propojená s našimi techniky a dispečinkem,

2n4 Tímto dodatkem se dále aktualizuje seznam zařízeni a paušálni ceny. V souvislosti s touto
změnou se mění ČI. 5 Smlouvy — Seznam zařízeni, jehož aktuální znění je uvedeno v Příloze č. 1
tohoto Dodatku.

2.5 Ostatní ustanoveni a body smlouvy, a dodatků, tímto Dodatkem č. 1 neupravené nebo
nezrušené, zůstávají v platnosti.
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Typ smlouvy: KOMPLETNÍ ,,OP"
ČÍslo smlouvy: G0472

3 Závěrečná ustanovení
3. 1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 1, 1. 2019.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, oba s platnosti originálu, z nichž jeden obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

3.3 Objednatel i zhotovitel uzavfrajf tento Dodatek č. 1 na základě pravé a svobodňé vůle, nikoli
v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

3.4 OTlS· a.s. si vyhrazuje právo odmitnouE jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony
a předpisy nebo s etickými pravidly, která SCy vztahuji na otis a.s., kromě jiného včetně pravidel
mezinárodního obchodu zakazujÍcÍch prodej zbož.i a služeb do určitých zemi, určitým osobám
nebo právním subjektům, které po.diéhaji mezinárodním, ekonomickým, finančním či jinýrn
sankcím. V případě, Ze bude později zjištěno, Ze smluvní partnet pcidléhá mezinárodním,
ekonomickým, Hnančnim či j|ným sankcím, včotně zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si
OTIS a.s, právo ukončit s okamžitou platností stávající smlouvu z mimořádných důvodů.

V Ústi nad Labem dne ' ! "j'"- ,. ,-'.:

Rbtko a podpis zhotovitele

Pktnost fDTmuiáře od 22. 1. 2018
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Typ smlouvy: KOMPLETNÍ ,OP"
Číslo smlouvy: G0472

Příloha č. 1 Seznam zařízeni
"— - - ·-- " I

Typ zařízeni Rak uvedeni L/ýlabu ; Dmh ! Lhůiy cGwměj čem v kci měslc pro práce Celková
jednotka Výrobni číslo Nosnost l rychlost prcmzu nebo l xategorie prahl. l prevem ůd'žba j" ' měsíční cena za

(:)2j"iu(jy jsclj uvedeny v ' rk zev, ac!r"sa budcvy podléha lCf DPH jednotku v Kčciskj Počet stanic /nasWpist zkQ(jsky , výtahu
měsících) i , bez DPH

i ' ! 15% 21%

GM77 41803429 NT 320Q/0,5/3/4 1980 Blil 3/3 areál Božtěšice 465,00 465,00
G0478 41803428 NT 3200/0,5/3M 1980 B/ll 3/3 areál Božiěšice 465,00 465,00
G0479 C6SG2783 GEN2NOVA 10ŮÔ/1/7/7 1982 Blil 3/3 areál Božtěšice 5?8,00 578,00
GQ480 41810118 MB 100/0,18/2/2 1981 C/ll 6/3 areál Božtěšice 470,00 470,00
G0481 25470070 NG 1000/0,18/3/4 1982 Blil 3/3 areál Božtěšice 465,00 465,00
G0474 55092 NT 1000/0,25/7/7 1988 EVil 3/3 Lidické nám. ÚnL spr.bud. 465,00 465,00
G0475 41850176 MB 100/0,W2/2 1985 cm 6/3 SpQřtovní hala 557,00 557,00
G0482 1535-3-337 NG 500/0,18/3/5 1985 Blil 3/3 Sportovní haia 600,00 600,00
GQ982 C5SG2721 GEN2MOD 630/1/11/11 2012 BII 3/3 spr. budoya Chomutw 1 180,00 1180,00
G0983 C5SG2780 GEN2MÓD 630/1/11/11 2013 BII 3/3 spr. budová Chomutov 1 180,00 1 180,00
G0984 204541274 TOY 500/0,7/11/11 1972 Blil 3/3 spr. budova Chomutov 903,00 903,00
G0977 41766105 GEN2NOVA 63Ô/1/15/15 2015 BIU 3/3 sµ.budova Most 1 300,00 1 300,00
G0978 C5KEH330 GEN2NQVA 630/1/15/15 2018 BII 3/3 spr.budova Most 1 300,00 1 300,00
G8446 C5SG0530 TOY 320/0.7/8/8 2008 BII 3/3 spr budova Teplice (350,00 650,00
G1076 nezjištěno NGS 350/0,18/2/2 1989 B/ll 3/3 účelové zařízeni Ostrov 695,00 695,00
71142 C5NE7684 GEN2Comfoň 100O/1/8/8 2JC9 BI! 3/3 šeditelslvi Teplice 620,co 620,00

Celková měsFni cena v Kč bez DPH: 0,00 11 893,00 11 893,00
výpočet ceny za měsíc dle předmětu smlouvy

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Ostatní služby předmětu smlouvy 15% D?H 0.00 0,00 0,00
Odbomé pŤohlidky a ostatní služby předmětu smlouvy 21% DPH 11 893,00 2 497,53 14 390,53
Cena předmětu smlouvy celkem 11 893,00 2497,53 14 390,53

Piatnosl ktmdák c-d ZZ ĺ 2018
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Typ smlouvy: KOMPLETNÍ ,,OP"
Číslo smlouvy: G0472

Poznámka:
Druh výtahu - deňnuje nozdě/en/ YýŤ3/7Ů podle untSeň/ a přistupnQs(i yýtahu
A - 'jýfahy uti5ené k cibpmvě OSiljb nebo osoh a nékkdů br $Meya&/ícim v3iným
8 - výtahy únSenék dqp~ osob neho osob a nákladů v buabvách Nväžné '5
c '· výtayty uťené pouze k db?rayě nákladů

Kategorie výtahu
Kálegoŕie l- Výtahy Úgedené do pyowaj po 31. 12. 1s92

Katť¥ňe íl- Výiař'y uve&M do provcm před 1. 1. 1993

Plafmst fôrmi:láře od Z?. i. 2018
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