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SERVISNÍ smlouva

na poskytování oprav technologického zařízení Aquadromu Most
č.: W 50/2013

uzavřená mezi smluvními stranami:

Název : WOHER s.r.o.
sídlo : K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most
IČO: 62742272
DIČ : CZ 62742272
Bank. spoj.:
Číslo účtu:
zastoupená : Tomášem Kubalem, jednatele společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.8854

- dále jen dodavatel

Název : Technické služby města Mostu a.s.
sídlo : Dělnická 164, 434 62 Most
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
Bank. spoj.:
Číslo účtu:
zastoupená : Janem Syrovým, ředitelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771 
- dále jen objednatel

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování servisních služeb na technologickém zařízení 
Aquadromu Most, které dodavatel zajišťuje výše uvedenému odběrateli v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Technologickým zařízením se pro účel této smlouvy rozumí kompletní zařízení pro 
provoz koupaliště, s výjimkou centrální vzduchotechniky Menerga.
Jedná se o zařízení pro:
© úpravu bazénové vody, vč. všech rozvodů, čerpadel, výměníků, dávkovačích stanic a 

filtrace
• bazénové atrakce, parní kabiny, aroma kabiny, tobogány a whirpool (rozvody, čerpadla, 

filtry, apod.)
© měření a regulaci bazénové vody, dávkování a chemickou úpravu, ohřev a ochlazování 

bazénové vody
e
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« rekuperaci, ozonizaci, chlorování vody vč. obou chloroven
o výměníkovou stanici, rozvody podlahového vytápění, ústředního topení, a rozvody 

topného media pro vzduchotechniku
• rozvody TUV, SV, odpady, odsávání, ventilace

Výše uvedená zařízení jsou dále uváděna jen jako technologie koupaliště

II.
Rozsah činnosti dodavatele

® kontrola provozního stavu zařízení technologie koupaliště
® seřízení nebo nové nastavení, vyčištění ovládacích, regulačních a dávkovačích prvků
• výměna opotřebovaných dílů a komponentů jako jsou o-kroužky, gufera, těsnění
® revize na zařízeních, které podléhají pravidelným kontrolám, tzn: chlorovny, ozonizace, 

ochlazovací agregáty, čidla úniku chlóru a ozónu
® kontrola stavu těles filtrů a reakčních nádob
• kalibrace snímacích sond regulačního a měřícího zařízení
• kontrola funkce dávkovačích zařízení pro chlor, pH a vločkovač

III.
Povinnosti smluvních stran

1) Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli v rámci provozu technologie koupaliště i 
jiné práce a činnosti dle vlastního uvážení, např.:

® dodávky náhradních dílů a zařízení
® servis a opravy jednotlivých zařízení, čerpadel, agregátů atd. 
o zajištění oprav a revizí, které nejsou ve smlouvě uvedeny 
© součinnost při odstraňování poruch, provádění větších oprav, apod.

2) v takovém případě je dodavatel povinen vyvinout potřebné úsilí a objednavateli práci 
provést nebo zajistit

3) Pokud bude objednatel v souvislosti s provozem technologie koupaliště provádět 
závažnější činnosti, objednávat náhradní díly, provádět revize a generální opravy nebo 
zajišťování náhradní díly, je povinen na prvním místě oslovit dodavatele.

4) Provádění závažnějších zásahů, větších oprav a prací nad rámec této smlouvy, bude 
dodavatel vždy konzultovat s objednatelem.

5) Objednatel je povinen s dodavatelem účinně spolupracovat, umožnit mu vstup a 
poskytnout veškeré dostupné informace, podporu a součinnost.

6) Obě strany se zavazují navzájem informovat o všech důležitých skutečnostech, zejména 
takových, které by mohly mít vliv na bezchybný a bezpečný provoz technologie 
koupaliště.

7) V případě, že dojde k poruše takového rázu, kdy nebude možné zařízení provozovat, bude 
na místě servisní technik nejpozději do 24 hodin.

8) Obě strany se předmět této smlouvy zavazují plnit co nejúčinněji, aby jejich spolupráce 
byla rychlá, efektivní, ekonomická a pokud možno předcházela eventuálním poruchám 
nebo odstávkám.

9) Obě strany se zavazují neposkytnout informace týkající se této smlouvy a interních 
záležitostí smluvních stran dalším osobám.
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rv.
Servisní interval, rozsah a podmínky

1) Na výše uvedená zařízení v uvedeném rozsahu činností je touto smlouvou sjednán 
minimální servisní interval jedné servisní prohlídky za 6 měsíců. Pokud tedy nebude 
objednatel požadovat jinak. Bylo stanoveno, že první kompletní servisní prohlídka 
proběhne vždy v měsíci lednu a druhá v první polovině června.

2) Dále bylo stanoveno, že vzhledem k rozsahu kontrolovaných zařízení, bude každá servisní 
prohlídka prováděna nejmíň dvěma zaměstnanci dodavatele a v minimálním objemu 24 
hodin každý zaměstnanec. Dodavatel bere na vědomí, že některá zařízení lze servisovat 
pouze v mimoprovozní době, tzn. v době od 21.00 do 8.30 ráno.

3) Zápis o kompletní servisní kontrole bude dodavatel provádět na předepsaný formulář, 
jehož vzor je přílohou této smlouvy.

4) Kontaktní osoby pro věci technické, týkající se plnění této smlouvy nebo záležitostí 
související s prováděním

Za objednatele:
Za dodavatele:

5) Kontaktní osoby jsou zároveň oprávněny k podepisování servisního protokolu

V.
Cena plnění

Cena kompletní jedné servisní prohlídky byla sjednána na základě Ceníku služeb dodavatele.

servisních prací jsou:

činnost MJ počet MJ cena za cena za 
MJ úkon (Kč)

hodinová sazba servisního technika hod
režie dodavatele - materiál ks
režie dodavatele - služby ks

paušální cena za jednu kompletní servisní prohlídku | 21 300,00

1) Režie dodavatele - materiál: Obě strany se dohodly, že drobný spotřební materiál bude 
fakturován jako paušál a dodavatel jej vymění (doplní) podle potřeby a opotřebení. 
Jedná se zejména o těsném, gufera, o-kroužky, membrány, spojovací materiál (vruty, 
štouby), lepidla, tmely, silikony apod.

2) Režie dodavatele - služby: Obě strany se dohodly na paušální hodnotě , zahrnující např.: 
dopravu, zajišťování ND, technickou činnost, zajišťování odborných revizí apod.

3) Mimo uvedenou cenu objednatel běžným způsobem hradí náhradní díly, revize, a práce 
nad rámec paušální ceny, jako i předem odsouhlasené práce, které nejsou sjednány 
v článku II. a zahrnuty v paušální cegě servisní prohlídky.

4) Práce „navíc“ budou objednateli prokazovány na dohodnutých formulářích - soupisech 
provedených prací a dodávek, dle článku IV. odst. 3. této smlouvy. Součástí předávacího 
protokolu budou v takovém případě všechny náležitosti jako dodací listy, bezpečnostní 
listy, prohlášení o shodě, dílčí faktury apod.

5) Ke všem výše uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši.
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VI.
Platební podmínky.

Platby budou prováděny na základě podepsaného servisního protokolu, převodním příkazem 
ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu

® označení faktury a její číslo 
• název a sídlo objednatele a zhotovitele
® číslo a předmět smlouvy, identifikační údaje stavby, včetně zakázkového čísla
o den odeslání faktury a lhůta její splatnosti
® fakturovanou částku
© IČ, DIČ a bankovní spojení zhotovitele
o náležitosti pro účely daně z přidané hodnoty
® součástí faktury bude potvrzený soupis provedených prací.

Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou 
z dohodnutých náležitostí. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůty běží 
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

VII.
Záruční doba

Pokud nebude v servisním protokolu výslovně stanoveno jinak, vztahuje se na všechna nová, 
opravená nebo servisním zásahem jinak dotčená zařízení záruční doba 24 měs.

VIII.
Platnost a trvání smlouvy, závěrečná ustanovení.

1) Tato servisní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Platnosti nabývá dnem podpisu 
smluvními stranami

2) Smlouva je uzavřena na základě svobodné vůle tak, aby byla ku prospěchu oběma 
smluvním stranám. Její platnost lze ukončit bez udání důvodu, písemným sdělením druhé 
straně. Výpovědní lhůta je v takovém případě jeden měsíc a počíná dnem doručení 
výpovědi druhé straně. Platnost smlouvy v takovém případě končí prvním dnem v měsíci, 
následujícím po doručení písemné výpovědi.

3) Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran. Tato smlouvy může být změněna pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Tomáš Kuba! 
Jednatel společnosti

V Mostě, dne: - | jQ 2013
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Předávací protokol o servisní kontrole č.

Předávající:
(dodavatel)

Woher s.r.o.
K.H.Borovského 11 74/4A, 434 01 Most 
v zastoupení:

PV * r • r *rcbirajici:
(objednatel)

Technické služby města Mostu a.s. 
Dělnická 164, 434 61 Most - Velebudice 
v zastoupení:

Předmět předání:
Dnešního dne byl tímto předávacím protokolem předán zástupci objednatele p. Miroslavu Svobodovi 
zápis z půlroční periodické kontroly technologického zařízení koupaliště Aquadrom. Předání provedl 
zástupce dodavatele,.........................

Servisní prohlídka proběhla ve dnech:
Servisní prohlídku provedli zaměstnanci 

dodavatele (jméno, podpis):
V celkovém počtu odpracovaných hodin:

Přílohy: Servisní protokol strana 1-4

Vady a nedodělky

závady

Vyjádření dodavatele

Vyjádření odběratele

Kalkulace cenv

činnost cena bez 
DPH DPH cena vč. 

DPH
1. paušální cena za kompletní servisní prohlídku Mí
2. Použitý materiál a ND nad rámec smlouvy celkem: 4Hr m
3. vícepráce celkem: M

celková cena předmětu plněni: ■ÉtefÉM HNIil 25 347,001

Servisní prohlídka proběhla v rozsahu a termínu stanoveném Servisní smlouvou. Na základě podpisu 
tohoto předávacího protokolu, je dodavatel oprávněn vystavit objednateli fakturu. Splatnost faktury je 30 
dni od data jejího vystavení.

V Mostě, dne:

Razítko a podpis

jte
is zasF. dodavatele

V Mostě, dne:

Razítko a podpis zást. objednatele


