
OTIS© Typ smlouvy

OP

 

Číslo dodatku : 1

ke smlouvě C5PL0406

 

Mezi níže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo C5PL0406

na servis zdvihacích zařízení ze dne 1.1.1999

 

Objednatel :

se sídlem :

PSČ, město :

Identifikační číslo:

DIČ :

Banka:

Číslo účtu / kód banky:

Zastoupený:

Ve věci smlouvy oprávněnjednat:

Kontaktní adresa:

Telefon, fax:

Vysokáškoktbáňská

'Technická univerzini()strava

Koleje a Menzy

tř. 17. listopadu 15

700 32 Ostrava Poruba

61989100

390-61989100

ČSOB

' lKaM

tř. 17. listopadu 15

700 32 Ostrava Poruba

 

Zhotovitel

Obchodní jméno:

Sídlo - ulice, číslo:

Sídlo - PSČ, město:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Banka:

Číslo účtu / kód banky:

Zastoupený:

Ve věci smlouvy oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon, fax:

Počátek plnění předmětu

předmětu dodatku :

Hlášení provozních poruch:

OTIS a.s. (dálejen Otis)

Jana Opletala 1279

690 59 Břeclav

423 24 254

298-423 24 254

Komerční banka Břeclav

Prokurista

obchodní zástupce

Varenská 51

702 00 Ostrava

069/665 89 221

1.9. 2002

800 107525
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OTIS® Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

OP
ke smlouvě C5PL0406

 

Na základě aktualizace normy ČSN 274007 se předmět plnění definovaný ve článku 5. ]

smlouvy C5PL()4()6 mění takto :

1 Předmět smlouvy - servis výtahu

P 'avidelný a komplexní servis dle ČSN 27 4002 čl. 3.2 a čl. 3.3

Otis se zavazuje zajišťovat a provádět všechny níže uvedené služby v souladu s obecně platnými normami za

účelem udržování technického stavu. bezpečnosti a provozusehopnosti zařízení svěřených touto smlouvou do

servisu. Tato smlouva o dílo se vztahuje výhradně na ta zařízení. ktel'ájsou uvedena ve příloze ] této smlouvy.

].1 Pracovní personál firmy Otis

Veškeré servisní činnosti jsou provz'lděny speciálně k tomu vyškoleným personálem. ()dborná znalost a

dovednosti. podložené pravidelným programem školení s asistencí expertů lirmy Otis s mezinárodními

zkušenostmi. jsou zárukou vysokeho standardu kvality servisu.

 

].2 Program servisních činností

Servisní Činnosti jsou plánovány a prováděny v souladu s ustanoveními platných právních předpisu a

norem. respektujíe provozní podmínky a technologiejednotlivých zařízení.

Každá údržba a odborná prohlídka je zaznamenána v "Kartě preventivních prohlídek a kontrol". která je

uložena ve strojovně výtahu a bude objednateli a státnímu odbornému dozoru kdykoliv k dispozici pro

kontrolu provedených činností.

1.2. l Pravidelná preventivní údržba

je provz'lděna podle předem stanoveného programu za účelem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu

servisovaných zařízení a zahrnuje:

0 mazání a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu výrobce

O čištění zařízení od provozních nečistot výtahu

O kontrolu nastavení a seřízení

Potřebný pomocný materiál. oleje, mazadla a čistící prostředky jsou zahrnuty v ceně a jejich likvidace je

zajištěna v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí. Nový olej (Io agregátu hydraulických

výtahu a jeho výměna není součástí předmětu smlouvy a je účtován zvlášť nad rámec ceny této

smlouvy.

1.2.2 Provozní prohlídky

Provozní prohlídky předmětných zařízení jsou prováděny zaškoleným personálem zajištěným t'lrmou Otis

v souladu s článkem 5.6 normy ČSN 27 4002. Tyto prohlídky jsou řádně dokumentovány a jsou

kontrolovz'lny a řízeny odborným personálem firmy Otis. Výkony tohoto personálu objednatele jsou

zahrnuty v ceně této smlouvy. pokud není v závěrečném ujednání dohodnuto jinak.

1.2.3 Odborně prohlídky

jsou zajišťovány v rozsahu dle normy ČSN 27 4002 ve lhůtách stanovených normou ČSN 27 4007 (

tabulka 1. čl. 5.4.1). a to v závislosti na druhu. účelu a předpokládané četnosti jízd. a zejména na délce

provozu předmětných zařízení od data uvedení výtahu do provozu nebo od uvedení výtahu na trh nebo od

zkoušky po podstatných změnách ve smyslu ČSN EN 81—1. ČSN EN 81-2. ČSN EN 81—3. provedené podle

ČSN 27 4007. Závazné údaje ke stanovení lhůt pro odborné prohlídky jsou uvedeny v příloze l této

smlouvy.

1.2.4 Odborně zkoušky
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OTIS® Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

OP ke smlouvě C5PL0406

 

1.3

1.4

Otis zajišťuje pravidelně Odborné zkoušky k ověření způsobilosti zařízení k dalšímu provoztr včetně

vyhodnocení úrovně bezpečnostních rizik ve lhůtách uvedených v tabulce 2. čl. 5.5.1) normy CSN 27

4007.

Termíny provedení těchto zkoušek jsou vždy předem projednány a odsouhlaseny pověřenou osobou

objednatele.

Provozní poruchy

Veškerá hlášení provozních poruch. nahlášené objednatelem. jsou přijímána zvlášť k tomu vyškoleným

personálem firmy Otis. který je zárukou odborné a rychlé reakce celého tymu Otis ke spokojenosti

zákazníka.

1.3. ] Otisline - 24 hodinový dispečink

Otisline. určeny výhradně pro potřeby nahlášení provozních poruch na zařízeních ve smluvním servisu

Otis. Umožňuje objednateli bezplatné telefonní oznámení poruchy aje připraven přijímat požadavky 24

hodin denně po celý rok. Všechny poruchy jsou zaznamenány a monitorovány počítačovým systemem až

do jejich úplného vyřešení.

1.3.2 Pohotovost

Každy požadavek na odstranění nahlášené provozni poruchy. případně spojené s vyproštěním uvězněné

osoby v kabině vytahu. uplatněny na Otislinc. je neprodleně přesměrován na servisního mechanika k

zajištění včasného výjezdu k zařízení v čase dohodnutém v článku 42 a 4.3 této smlouvy a provedení

opravy.

1.3.3 Odstranění běžných provozních poruch

Běžné provozní poruchy. které mohou být odstraněny seřízením. případně výměnou drobných součástí

zařízení -jako jsou pružinky, kontakty, žárovky a drobný spojovací materiál. jsou tirmou Otis odstraněny

v rámci paušální ceny této smlouvy.

Jestliže porucha není způsobena důsledkem běžného provozu a užívání zařízení. nebo její odstranění si

vyžaduje dodání náhradního dílu. případně oprava je prováděna na přání objednatele mimo odsouhlasenou

pracovní dobu uvedenou v článku 4.1 závěrečného ujednání této smlouvy. jsou tyto vykony účtovány

zvlášť. nad rámec paušální ceny této smlouvy.

Další služby

rcq

Služby a vykony níže uvedené jsou účtovány zvlast nad rámec ceny této smlouvy. pokud není dohodnuto v

závěrečném ujednání této smlouvy jinak.

Plánované opravy a dostupnost náhradních dílů

Všechny plánované opravy spojené s výměnou náhradních dílů jsou prováděny lirmou Otis na základě

jeho písemné nabídky odsouhlasene objednatelem.

Záloha náhradních dílů, které jsou k dispozici ve speciálně k tomuto účelu vytvořené síti skladů firmy Otis.

je zárukou jejich rychlé dostupnosti. zejména v případě urgentního požadavku na dodávku speciálních

komponentů servisovaných zařízení,

Technická asistence

O Inspekčníprohlídky

Otis poskytne na základě požadavku objednatele odborny" personál pro potřebnou technickou asistenci u

inspekčních prohlídek

O Skoleni personálu objednatele
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OTIS® Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

OP ke smlouvě C5PL0406

 

Objednatel v případě potřeby určí a zajistí řidiče. případně dozorce předmětnych zařízení a Otis provede

jejich zaškolení. včetně seznámení s postupy bezpeěneho vyproštění uvězněných pasažérů z kabiny vytahu.

lato školeníjsou prováděna odbornými servisními pracovníky i'lrmy Otis v souladu s platnylni předpisy a

normalni.

O Poradenství

S vysledky odborných a úředních zkoušek je neprodleně seznamována pověřena osoba objednatele včetně

navrhu firmy Otis na potřebnou opravu nebo modernizací zařízení k zajištění zlepšení bezpečnosti a

spolehlivosti provozu. případně ke zlepšení technicke úrovně a provedení.

Otis se zavazuje včas informovat objednatele o všech podstatných změnách v legislativě a normách přílno

souvisejících s touto smlouvou.

Na základě změny pracovní doby Sěrw'snícll mechaniků SC článek 4 smlouvy C6PL0291

mění rakm .'

4

4.1

4.2

4.3

Další ujednání

O(lsouhlasené pracovní hodiny plánovaných servisních činností

Pondělí až Pátek: 07.00 - 15.00

Pohotovost Pracovní dny Sobota Neděle a Svátek

Od - do: 07.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00

Nástup na opravu

Otis se zmazuje nastoupit na opravu nejpozději do 4 hodin od nahlášení provozní poruchy objednatelem

počítaneln v ěase vyše odsouhlasené pohotovosti.

Vyproštční uvíznuté osoby z vytahu bude provedeno do 60 min. po nahlášení na tel. 150 nebo 0800 10 75

25.

Na základě zprovoznění výra/711 E—Line FF 630kg se tabulka servisovanj'lch výra/71? ve

smlouvě C5PL()406 rozšiřuje k l . 9.2002 0jeden vyda/7 a to následovně :

  

 

     

     

  

 

31170 C5KE4085 25,7.2002

 

  

 

 

   

  

notk

et na 'šeni cen

dborne

statní služb

Cena ředmetu smlou

       

  
   

 

  

 

    

  
   

   

 

řazení dle Cena v Kč za
  

 

Cena v Kč za 1        

    

  
   

   

  

výrobníčíslo Rokvýroby typvýtahu „ŠŠNGD Umístěnivýtahu,ulíce1$Ž$|éigjlížfe měsícpráce

1' ' 5% podlehajicí22%

  
     
   

  

     
   

   

  

Ellne FF hydr

630kg /0,63

4/6

  B Hladnov

Kranichova 1433
    

 

 
  

A -ve 'né

Měsíčně celkem bez DPH :

ro no h :

Cena bez DPH

/měsic

ředmětu smlo

 

   
  

    

    

Cena celkem

mesic

  
  
   

DPH / mesic

  rohll'dk , odborne zkoušk DPH 5%

ředmetu smlou DPH22%

se na 'ší celkem:
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OTIS® Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

OP ke smlouvě C5PL0406

Dodatek č. 1 je vytištěn ve dvou whofoveních, : nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno

objea’natcl.

 

Ostatní ujednání smlozmv C5PL0406 ze dne 1.1. 1999 zůstával/"í v platnosti a Účinnosti.

V Ostravě dne 15. 10. 2002
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