
OTIS© Typ smlouvy

 

Číslo dodatku : 1

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 oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon, fax:
 

Zhotovitel

Obchodní j meno:

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:

Vysoka škola báňská "

Technická univerzita Ostrava

Koleje a Menzy

tř. 17. listopadu 15

700 32 Ostrava Poruba

61989100

390-61989100

CSOB

Studentská 1770

700 32 Ostrava Poruba

OTIS a.s. (dalejen Otis)

Jana Opletala 1279

690 59 Břeclav

423 24 254

298-423 24 254

Komerční banka Břeclav

ro 'Llrlsta

obchodní zástupce

Varenská 51

702 00 Ostrava

59 665 897221
 

Počátek plnění předniěttid

předmětu dodatku :

Hlášení provozních poruch:
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OTIS® Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

OP ke síť;, 11? C5PLO406

Na základě aktualizace norem ČSN 274002. ČSN 27400 7. sepí'ezlméf plnění definovaný ve

článku (z ] smlouvy C5PL0406 mění rukm .'

I Předmět smlouvy - servis výtahu

Pravidelný a komplexní servis dle ČSN 27 4002 čl. 3.2 a čl. 3.3

Otis se zavazuje zajišťovat a provádět Vsechny níže uvedené sluýbv \“ souladu s obecne platnými normami /a

Účelem udržovaní technického stavu. bezpeCností a provo/uschopnosti /ai'í/ení sveí'ených touto smlou\ou do

servisu. Tato smlouva o dílo se vztahuje výhradně na ta zařízení. která jsou tncdena ve příloze 1 teto smloti\_\

1.1 Pracovní personál firm_v Otis

Veskere servisní Činnosti jsou providen) specialne k tomu \\skolen_\'m personalem. ()dborna /.lllllt\\l .1

dovednosti. podložené pra\ideln_\"m programem školení s asistenci e\pertu lit-m) ()tis s nie/inarodnnni

zkušenostmi.js0u zárukou \_\sokeho standardu kvalit) ser\ isu.

Program servisních činností

Senisní Činnosti jsou plánovány a prováděny v souladu s ustanmenimi platných prz'nníeh predpisu a

norem. respektujíe pro\ omi podmínk) a technologiejednotlivvch larí/ení.

Každá údržba a odborná prohlídka je zaznamenána \ "Kano pre\enti\nich prohlídek a kontrol"_ ktera jg

uložena \e strojovně \_\'tahu a bude objednateli a státnímu odbornemu do/oru kd_\ koli\ k dispozici pro

kontrolu provedených cinnosti.

1.2.] Pravidelná preventivní úd ržha

je pro\ áděna podle předem stano\eneho programu za účelem zajištení spolehli\ osti a be/peenosti pro\ o/u

ser\ isovaných zařízení a zahrnuje:

0 mazání a doplnění oleju zaří/ení dle maxacího planu \ýr'obce

o čistění zařízení od provozních neeistot \\ tahu

o kontrolu nastavení a seřízení

Potřebný pomocný material. oleje. mazadla a Čistící prostředk; jsou /ahrnut_\ \ cene a_iejich lik\ idace je

zajištěna \ souladu se [akonem o ochraně 2i\otního prostredí. Nový olej do agregátu hydraulických

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

smlouvy.

1.2.2 Provozní prohlídky

Prmo/ní prohlídky předmětných zaí'í/eníjsou prováděny \_\"taho\ _vm dozorcem /askolen_\'m /hoto\ itelem

'li_\to prohlídk) jsou řadne dokumento\an_\ \ „Knize prom/ních prohlídek" a jsou kontro|o\an_\

odbornými servisními pracovníky /,hoto\itele. Činnost výtahm eho dozorce je tímto smlu\ne „jmena

personálem objednatele. pokud není \ závěrečném u_iednaní dohodnuto_jinak.

1.2.3 ()dhorné prohlídky

Odborné prohlídk) jsou zajišťován) \“ rozsahu dle norm} ČSN 37 4003 \e lhutach stanmen\ch touto

normou a to \ Závislosti na druhu a kategorii výtahu . Kategorie \_\'tahu jsou od\o/en_\ od data medem

\_\"tahu do provozu. Druh \ýtahuje zamrzne určen objednatelem \ príIo/e l teto smlot|\_\.

]. 3. 4 Odborné zkoušky

Zhoto\itel zajišťuje v pravidelných intervalech prmádčni (f)dborn\ch zkousek k mereni t'unkee a

zptisobilosti k dalšímu pro\ 0le zahrnující i pro\ éření elektrickeho /ari/eni \_\"tahu jako) i posott/eni

provozních rizik.
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OTIS® Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

1.3

1.4

OP —: _. 513;...7; C5PLO406

Termín) provedení těchto zkoušek jsou \žd) předem projednán) a odsouhlasen) po\ercnou osobou

objednatele.

Provozní poruchy

Veškerá hlášení provozních porueh. nahlášene objednatelem. jsou přijímána /\ Iášt k tomu \\školemm

personálem firm)’ Otis. který je /árukou odborné a r_\chle reakce celeho t_vmu ()tis ke spol-\njcllošll

zákazníka.

1.3.1 ()tísline - 24 hodinový dispečink

Otisline. určený výhradne pro potřeby nahlášení prmozníeh poruch na zařízeních \e sm|u\ním scr\ isu

Otis, Umožňuje objednateli bezplatné telefonní oznámení poruch) aje příprm en přijímat pokadank\ Z-l

hodin denně po celý rok. Všechny porueh_v jsou zaznamenán) u nmnilormun} pocítaCo\_\'m s_\ stemcm a)

do jejich úplného \_vřešení.

1.3.2 Pohotovost

Každý požadavek na odstranění nahlášene pro\ozní poruch). prípadne spojene s \_\proštením ine/nene

osob) \ kabině výtahu. uplatněný na Otisline. je neprodleně přesmermán na ser\isního mechanika k

zajištění včasného v_vjezdu k zařízení \ Case dohodnutém \ Článku 4.2 u 4.3 teto smlou\_\ ;] prowdeni

opra\_\.

1.3.3 Odstranění běžných provozních poruch

Bežné prmozní poruch). které mohou být odstraněny seřízením. prípadne \_\'menou drobn_\'ch soucasti

zaří/ení - jako jsou pružink). kontakt). Žáro\ k_v a drobný spojo\ aeí material. jsou tirmou ()tis odstranen_\

\ rámci paušální ceny teto smlotnv

Jestliže porucha není zpusobena dusledkem bežneho pro\o/u a uznání /arí/ení. nebo její odstraneni \l

\\žaduje dodání náhradního dílu. prípadne opra\ a je pro\ atlena na praní objednatele mimo odsouhlasenou

pracovní dobu uvedenou \ Článku 4.1 zz'nereeneho ujednání teto smlou\_\. jsou t_\to \_\"kon_\ neto\an_\

zvlášt'. nad rámec paušální een) teto sínlou\_\'.

Další služby

Služb) a \'_\'kon_v níže uvedené jsou t'ičto\an_\ zvlášt' nad rámec cen_\ teto smlou\_\. pokud není dohodnuto \

závěrečném ujednání této smlouv) jinak.

Plánované opravy (! dostup/ms! náhradních (li/ú

Všechny plánované opra\_\ spojene s výměnou náhradních dílu jsou proutden) lirmou ()tis na zaklade

jeho písemne nabídky odsouhlasene objednatelem.

Záloha náhradních dílu. ktere jsou k dispozici ve speciálně k tomuto účelu \_\t\o1"me síti skladu firm) ()tis.

je zárukou jejich r_\chle dostupnosti. zejmena \ případe urgentního pozatlznku na dodá\ku speciálních

komponentu ser\ isovanveh zařízení.

Technická miste/Ice

o Inspekčníprohlídk)

()tis posk)tne na základě poladm ku objednatele odborný personál pro potřebnou technickou asistenci u

inspekeních prohlídek

O Skoleni personálu objednatele

()bjednatel \ případe potřeb) unií a zajistí řidiče. prípadne dozorce pí'cdmetných zařízení a ()tís prmede

jejich zaškolení. včetne seznámení s postup) bezpečného \_\proštení u\e/nen_\'ch pasazeí'u / kabin) \ \ tahu

 

Platnost formulare od 1 5. 2001. Číslo formulare 0304/043/501/96
05/14/

Strana 3 / 3 (WWW . km dodatek ecum-



GTIS© Typ smlouvy Číslo dodatku : 1

OP l'fI', L, — C5PLO406

Tato školeníjsou prováděna odbornými servisními praeoxníky firm) ()tis \ souladu \ platnými pl'CLlph) n
 

normami.

O Poradenství

S \ý'sledky odborných a úředních zkoušekje neprodleně se/nnmoxdnn pm éf'cna'l osobn objednntele \ eelne

návrhu firm} Otis na potřebnou oprzn u nebo modernizaci mf‘i7cni |\ [u_iištení /lepšeni he/pečnmti u

spolehlhosti provozu. připadne ke zlepšení technicke urm ne :1 prm cdcni,

()Iis se zavazuje včas informmat objednatele o všech podstatných ylnenneh \ legislnthe 21 nornnleh primo

som isejících s touto smlotn ou.

Na základě zprovoznění výtahu E—Line FF ó30kg se tahu/ku .wrt'ixol'unjt'lz vrtu/711 re

Sin/()IlVě C5PL0406 rozšiřuje !( 1.5.3003 ojeden výtah u to Mada/awn; ."

 

 

 

  

   
  

  

 

   

_ .. , „ , o *

_ . Cenach zalCenach' za tl

l _Zarazenl dle 1 měsu: prace mesm prace l

Jednotka vyrobnl CISlO Rok vyroby typ vytahu CSN 274007.Um|sten| vytahu, ullce podlehapci _ podlehallm

tab 1 l „, „
_ _ _ 51m l 22 A

_ vse - FBI ' I

_ Lumírova 2, l ]

lNGS BOO/0,36 _Ostrava Výškovice

L2464 _ l 2/_2 B neveřejné“

l * A „-.,
 

___ _ Mésičněpelkem bezýEfljl Í_l

Výpočet n_a_výšeni ceny předmětu smlouvypro nový výtah :

 

 

Cena bez DPH

/měsic _ lDPH _/ mě_si_c _
 

 

 

Odborně prohlidky, odborne zkoušky ( DPH 5%) ___

Ostatní služby předmětu smlouvy ( DPH22%) __ 244

Cena předmětu smlouvy se navýsl celkem : _ _ _ god
 

Dodatek č. ] je vytištěn ve dvou \jt'hotoveních, z nic/75 jedno obdrží z/lotovíte/ (! jedno

objednatel.

Ostatní ujednání sm/omn' C5PL0406 ze dne ]. l. 1999 u dodat/rn &. l zimním/í \“ platnou/'

a účinnost/.

V Ostravě dne 13. 5. 2003
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