
Dodatek č. 2 ke smlouvěodíloč.E 93/2016

(6000 3599) — servis výtahů

|. Smluvní strany

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Obiednatel:

Příjemce (zasílací adresa):

Na adrese:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám, 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Městský obvod Hrabová

Bažanova 4, 720 00 Ostrava Hrabová

Igorem Trávníčkem, starostou

00845451

C200845451

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

Bankovní spojení:

č.ú..

Telefon, fax:

dálejako „objednatel"

a

2. Zhotovitel:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú.

dále jako „zhotovitel"

Igor Trávníček, starosta

Česká spořitelna, a.s.,

KONE, a.s

Evropská 423/178

160 OO PRAHA 6

Ing. Martin Míša, Area Sales Manager

00176842

C200176842

 

Na základě dohody obou smluvních stran, a po vzájemném projednání, doplňuje se smlouva o dílo

následovně:

II. Předmět smlouvy

bod 4. Dohodnutý rozsah prací

Opravy výtahů na základě telefonicky nahlášených poruch — havárií.

Opravy výtahů na základě zjištění při pravidelné údržbě



bod 4. Popis činností

Zhotovitel se zavazuje nahlásit bytovému technikovi telefonicky_ nebo e-mailem

_každouprováděnou opravu:

— do 10 hod. druhého pracovního dne, z titulu havarijní služby.

— minimálně 24 hod. předem každou nutnou běžnou opravu. Ktakovéto nutné opravě bude

zhotovitelem předem zaslána objednateli písemná cenová nabídka k odsouhlasení vč. termínu

provádění prací.

IV. Platební a cenová ujednání

Bod 1. Platební podmínky budou rozšířeny o:

 

Na tyto opravy je účtována na práci Hodinová základní sazba (dále jen ZHS) ........... 650,- Kč/hod.

Dopravné ................................................................................................................................. 220,- Kč / výjezd

Materiál .................................................................... bude účtovaný dle ceníku KONE a.s. dle skutečnosti

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č.

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a vsouladu stím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Přílohou faktury bude:

Pracovní výkaz, který u havarijních výjezdů musíobsahovat: adresu, kdo hlásil, kdy hlásil, jaká je závada

a co se opravovalo. Termín započetí a ukončení prací, počet osob, které opravu pracovaly a podpis

nájemce v domě, který závadu hlásil.

VIII. Závěrečná ujednání
 

1. Povinnosti objednatele je zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 2 nabyde účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své

pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného

odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle tohoto Dodatku č. 2

(zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

4. Tento Dodatek č. 2 neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství dle §

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Ke změně či doplnění tohoto Dodatku č. 2, zejména cenová ujednání, je potřeba písemný souhlas

obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

6. Tento Dodatek č. 2 je zhotoven ve čtyřech (4) originálech, přičemž tři obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neuzavřely v tísni nebo za nápadně

nevýhodných podmínek pro jednu ze stran.



8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

9. Doložka platnosti právního jednání dle S 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v

platném znění: o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. E 93/2016, mezi statutárním městem

Ostrava, městským obvodem Hrabová a KONE, as, IČO 00176842, rozhodla Rada městského obvodu

Hrabová dne 20.2.2019 usnesením č. 7/192.).

V Ostravě, dne ......................... V Ostravě, dne ..........................

  

Igor Trávníček, starosta Ing. Martin Míša, Area Sales Manager Moravia


