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SMLOUVA O DÍLO Č.152
uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Obch.Z.

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel :

se sídlem :
IČO,
DIČ,
Bankovní spojení :
Zastoupenou :
(dále jen objednatel )

Vyšší odborná Škola ekonomická a zdravotnická
a Střední Škola Boskovice
680 01 Boskovice, Hybešova 53
62073516
nejsme plátci DPH

Ing. Jindřich Friedl, ředitel Školy

Zhotovitel :
se sídlem :
IČO:
DIČ,
Bankovní spo.jení :
Zastoupen :
Ve věcech servisních:
(dále jen zhotovitel)

TRIDO s.r.o. Blansko
Na Brankách 3, Blansko PSČ 678 01
65278151
CZ652781.51
ČSOB Blansko, Č. ú.:
Ing. Miroslav Hasa - ředitel

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provádění pravidelných záručních a pozáručních
servisních prohlídek a oprav na systémech montovaných a zprovozněných firmou
Trido,s.r.o., v objektu Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a
Střední škola Boskovice , Hybešova 53

Jedná se o tato zařízenk 2 x automatické dveře čtyřkřídlé

výrobní číslo: TU/2009/0/02246

Pozáruční servis zahrnuje :

a) pravidelnou inspekční servisní prohlídku 1 x ročně , obsah prohlídky - viz.přiloha
Č. 1

b) Zajištěni servisní pohotovosti pro případné opravy provozních poruch a
telefonické konzultace.

2. Smluvní cena

Smluvní cena za plnění předmětu díla se sjednává ve výši :

servisní prohlídka 2.832 ,- KČ bez 20% DPH l prohlIdku včetně dopravy
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Případné jiné servisní zásahy mimo pravidelné prohlídky budou účtovány:

a) servisní zásah
b) výjezd na servisní zásah

600 KČ l osobu l hodinu
12 KČ l km

Urgentní havarijní zásah ( mimo prac.dobu 6.00 -15.00 hod. ) není v ceně
smlouvy zahrnut a bude zhotovitelem účtován zvlášť' : bod a) " 50%

K uvedené ceně bude účtován servisní materiál a použité náhradní díly.
Sleva na náhradní díly - 10%

Při požadavku na změnu nastaveni čidel, rychlosti pohybu či dojezdových
vzdáleností, uplatněné v jiném terminu než během revizní návštěvy, hradí tuto cenu
objednavatel.

Ke sjednané ceně bude zhotovitelem při fakturaci připočtena DPH dle
platných právních norem.

3. Provedeni a předání díla

Pravidelnou inspekční servisní prohlídku provede zhotovitel 1 x do roka,
y předem dohodnutém terminu.

Servisní zásah ( opravu provozní poruchy ) provede zhotovitel na základě
písemné objednávky objednatele. Nástup na servisní zásah bude nejpozději do 24 hod.
v pracovni dny a do 48 hod. ostatní dny.

Po ukončení pravidelné servisní prohlídky, nebo servisního zásahu bude
sepsán zápis o provedené práci s uvedením případného použitého materiálu. Na
základě tohoto zápisu vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

4. Platební podmínky

Zhotovitel vystaví po provedené servisní prohlídce, popř. servisním zásahu
konečnou fakturu na provedené práce. Splatnost faktur je 14 dnů od vystavení.

5. Záruka

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídajÍcÍ účelu smlouvy.
Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce a vyměněné náhradní díly v souladu
s obchodním zákoníkem.

Záruka se nevztahuje:
l) na odstraňování následků

nebo v rozporu s návodem
2) na odstraňování následků

jiným vnějším poškozením,
3) běžné opotřebeni

vzniklých neodborným zásahem do systému,
k užívání
vzniklých násilnou manipulací, mechanickým či
vandalismem, živelními pohromami atd.
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6. Závěrečné ujednání

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami.

Smlouvu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět bez udání
důvodů, přičemž výpovědní lhůta pro obě strany činí 3 měsíce a začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotoveních.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě mohou být prováděny pouze
písemnou formou a vstupuji v platnost poté, co byly podepsány oběma smluvními
stranami.

v Boskovicích dne 25.5.2010

z
Vévoda Libor

V Břäřzs' Lc, 4- G . Qo-1o

Objednatel :

ij"ýšš/ odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola,

Boskovice, Hybešova 53
llybešovu 53, 680 01 BOSKOVICE
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l) jméno
2) funkce
3) Tel :
4) Fax :
5) e-mail

Fakturační adresa :. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, Hybešova 53

Kontaktní - oprávněná osoba k jednání a převzetí servisu :

6)
7)
8)
9)

10)
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á automatické dveřní a vratové systémy
Spisová značka .' zapsáno v OR KS Brno oddíl C, vložka 23178, http .'

IČO: 65278151, DIČ: CZ 65278151, bank. spojení .' čsob, č.ú. 106303771/03OO

Příloha Č. 1,
k servisní smlouvě — automatické dveře Třído.

Mechanická část :

l) Vedení pohyblivého křídla
- kontrola opotřebeni vodící kostky
- kontrola upevnění vodící kostky v podlaze, popř.v profilu pevného křídla
- kontrola a funkce podlahového zámku

2) TČsnící prvky pohyblivého křídla
- kontrola opotřebení spodního těsnícího kartáče
- kontrola opotřebeni a upevnění svislých kartáčů
- kontrola opotřebení vodorovného kartáče v pohonu

3) Seřízení pohyblivého křídla
- kontrola dorazů v pohonu
- kontrola stavu řemene, napínací kladky a řemenice motoru
- kontrola výškového nastavení křídel
- kontrola upevnění křídel s pojezdovými vozíky
- kontrola středového dojezdu křídel ( souosost, rovinnost )

4) Pevné křídlo
- kontrola opotřebení a upevnění svislých kartáčů v zaklapávací liště

5) Nosník pohonu
- kontrola opotřebeni kladek pojezdových vozíků
- kontrola upevnění a dotažení všech komponentů v pohonu
- vyčistění celého prostoru ( kolejnice, kladek apod. )
- kontrola fúnkce venkovního nouzového odbloku ( v případě že je použit )
- kontrola ukotvení

Elektronická Část :

l) Nastavení a ovládání dveří

- kontrola funkcí fotobuněk
- kontrola a fůnkce infraklíče ( v případě že je použit )
- kontrola a fůnkce dálk.ovládání ( v případě že je použito )
- kontrola nastavení a případné seřízení radaru dle požadavků objednatele
- kontrola fůnkce záložního zdroje
- kontrola funkce a seřízení elektromagnetického zámku
- kontrola funkcí nadstandartních doplňků automat.dveří ( čtečka, časové hodiny apod.)
- kontrola a funkce resetovacího tlačítka ( v případě, že je použito )
- kontrola elektroinstalace a kabeláže

Blansko, tel." 516 527 211
Na Brankách 3

Praha, tel.' 271 741 949
Staňkova 936

Plzeň, tel.' 377 441 871
Slovanská alej 30

Zvolen, tel: 00421 455 325 380
Neresnická cesta 12
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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.152
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

se sídlem:
zastoupena:
IČO,
Bankovní spojení:
Císio účtu:

a

VyŠŠí odborná Škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace
Hybešova 53, Boskovice
Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem školy
62073516
KB pobočka Boskovice
9737631/0100

Zhotovitel TRIDO, s.r.o.
se sídlem: Na Brankách 3, Blansko, PSČ 678 01
IČO: 65278151, DIČ CZ65278151
Bankovní spojení: ČSOB Blansko, č. ú.: 106 303 771/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brnč, oddíl C, vložka 23 178
zastoupen: Ing. Miroslav Hasa, jednatel
\'e věcech servisních:
(dále jen zhotovitel)

1. Předmět smlouvy
1.1. Předniětem této smlouvy je provádění pravidelných pozáručních servisních prohlídek a oprav na

systémech montovaných a zprovozněných společnosti TRIDO, s r o , v objektu: VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA BOSKOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Adresa: Komenského 5, 680 11 Boskovice

Jedná se o zařízení výrobní číslo:
Ix Automatické dveře ADL: TU/2014/0/06480

2. PozáruČní servis zahrnuje
2.1. Pravidelnou inspekční servisní prohlídku sekčních garážových vrat lx ročně v ročních intervalech
2.2. Zajištění servisní pohotovosti pro případné opravy provozních poruch a telefonické konzultace

3. Smluvní cena

3.1. Smluvní cena za plnění předmětu díla se sjednává've výši:
servisní prohlídka 780,- KČ l jednu prohlídku včetně dopravy

3.2. Ostatní ujednání se řídí servisní smlouvou Č. 152, podepsanou dne 25. 05. 2010
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za o.
Válka Zdeněk - vedoucí servisu

Vyš ekonomická
a z Mn/ škola.

Bos. á cuyanka<»
Hyb OSKOVICE

, , Ing. Mgr. Paveředitel Školy
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