DODATEK č.3

ke smlouvě na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku
uzavřené dne 12.5.1997
uzavřený mezi
Městem Rakovník, Husovo nám. 27, Rakovník
zastoupeném starostou města
IC 244 309, není plátcem DPH
bankovní spojení

jako objednavatel
a
firmou Miloš Jansa, Husova 1712, Brandýs nad Labem
zastoupená
IČ 10217118, DIČ
bankovní spojení
jako vykonavatel
Článek II. smlouvy ze dne 12.5.1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.1997 a dodatku č. 2 ze dne
21.12.1998 zní s účinností ode dne 1.1.2000 takto:
Vykonavatel se zavazuje provádět
1)
kontrolní činnost:
a)
pravidelnou technickou prohlídku řadičů tří SSZ (1 -3) jednou za rok v ceně 11.020,- Kč
b)
pravidelnou technickou revizi řadičů tří SSZ (1-3) jednou za dva roky v ceně 19.800,- Kč
2)
opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených
v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby
materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 260,- Kč
za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 440,- Kč za odpracovanou hodinu.
3)
technické posouzení a poradenskou činnost při řešení generálních oprav a výstavbě nových SSZ
ve spolupráci s objednavatelem. Cena bude určena dohodou.
Článek IV. smlouvy ze dne 12.5.1997 zní s účinností ode dne 1.1.2000 takto:
1)
2)

3)
4)
5)

Vykonavatel bude provádět roční prohlídku řadičů tří SSZ (1-3) a pravidelnou dvouletou revizi řadičů
tří SSZ (1-3) v květnu příslušného roku. První revize byla v 5/1997.
Opravy zařízení budou zahájeny do dvou pracovních dnů od nahlášení závady pověřeným
pracovníkem objednavatele na telefonní číslo
xxx
nebo
xxx.
Vykonavatel zahájí
práce na žádost objednavatele do 12 hodin za příplatek k základní sazbě ve výši 50% a do 24 hodin
za příplatek 25%.
Telefonní stanice v době nepřítomnosti vykonavatele bude vybavena záznamovým a faxovým
zařízením.
O kontrolní činnosti bude vykonavatel vést písemnou evidenci a vydá objednavateli kontrolní protokol
v souladu s návodem výrobce jednotlivých SSZ.
Součástí ceny za kontrolní činnost jsou opravy zjištěných závad v rozsahu do jedné hodiny práce

6)

a drobný materiál v hodnotě do 150,- Kč u jedné SSZ.
Fakturace bude prováděna vždy po ukončení měsíce do 15. dne měsíce následujícího dne a splatnost
je 10 dnů. Ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH.

Ostatní články smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku ze dne 12.5.1997
zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a vykonavatel dva
stejnopisy.
Dodatek č. 3 je platný ode dne jeho podpisu.
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