
Servisní smlouva k zakázce číslo: 985/2017

na kontrolu instalovaného systému aktivní elektroosmózy EO + (budova Městské knihovny)

Dodavatel: DRYMAT.CZ s.r.o., IČ: 28819390, DIČ: CZ28819390

Sídlo: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim,

Provozovna: Václavská 180, 537 01 Chrudim

Zastoupený: Ivonou Jeřábkovou, jednatelkou, tel.:

E-mail:

Zákazník: Město Žamberk, IČ: 002779846, DIČ: a00279846

Sídlo: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou

ve věcech technických: 

tel. l, e-mail:

I. Obsah prohlídek:

V rámci záručního a pozáručního servisu bude po dohodě se zákazníkem provádět pravidelné
prohlídky instalovaného systému, při kterých budou provedeny úkony:

1) Kontrola řídícíjednotky-kontrola provozního času, kontrola funkci řídícíjednotky-napájení 
kladných a záporných elektrod a dále kontrola druhé elektrofyzikální funkce včetně stažení 
uložených dat řídící jednotkou do počítače dodavatele.

2) Kontrolu jednotlivých kladných elektrod - zejména: změření napětí na jednotlivých 
elektrodách, kontrola konektorů a kabelového propojení jednotlivých elektrod

3) Kontrolu jednotlivých uzemňovacích elektrod - zejména změření napětí a funkčnost 
propojení.

4} Zaměření vlhkosti zdivá nedestruktivní mikrovlnnou metodou MOIST 350 B a to do tloušťky 
zdivá až 350 mm se záznamem průběhu vlhkosti v řezu včetně vyhodnocení zbytkové 
objemové vlhkosti ve zdivu.

5) Následné zpracování zjištěných výsledků do zprávy a zastání zákazníkovi.

II. Cena za provedené práce:
1) Práce technika dle výše uvedené specifikace: 600,-- Kč/h bez DPH
2) Cestovné: 8,- Kč/km bez DPH
3) Cena za případnou opravu systému - dle aktuálního ceníku dodavatele.



III. Lhůty doporučených prohlídek:
1. Prohlídka: roční
2. Prohlídka: tříletá
3. Prohlídka: šestiletá
4. Další prohlídky po dohodě se zákazníkem zpravidla po 3 letech.

Cena servisu u zakázky č. 985/2017:

Řídící jednotky systému eiektroosmózv: 3 ks, v.č. 0106, 0107, 0109

1. Cestovné Chrudim - Žamberk a zpět 118 km x 8,- Kč = 944,- Kč
2. Kontrola 3 ks řídící jednotek, stažení dat do PC
3. Kontrola dvou okruhů kladných elektrod v 1. PP a 1. NP, 3 ks záporná elektroda
4. Zaměření mikrovlnným přístrojem MOIST 350 B - místa měření viz půdorys
5. Zpracování a zaslání výstupní zprávy

Celkem: 3 h x600,-- Kč/l technik
Cena celkem za prohlídku: 2.744,- Kč + DPH 21 % 576,24 Kč = 3.320,24 Kč

V Chrudimi dne. VŽamberkudne....1..8>...íí-


