
Smlouva o dílo 
d!e § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zúkonlk") 

Název: 
Se sídlen1: 
Zasloupený(á): 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spoje11i: 
Číslo účtu: 

čj.: 

I. 
Smluvní strany 

ELTES, s.r.o. 
Poděbradská 186/56, 198 00, Praha 9 

61504513 
CZ61504513 

~ 1, jednatelen1 společnosti 

České spořitel11a, a.s. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Městskél10 soudu v Praze, oddíl C, vložka 29630 
Osoba opráv11ě11á jed11at ve věcecl1 této sn1louvy: 
pracov11í kontakt: 
telefo11: 
e-mail: 

(Dále jen „zhotovitel") 

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením l~udné u Nejdku 
Rudné 251, 362 21, Vysoká Pec Se sídlen1: 

Zastoupená: 
IČ: 70890285 
Bankovní spoje11í: PPF Bai1ka a.s. 
Číslo účlu: 

(Dále jen „objednatel") 

uzavírnjí d!e § 2586 n ulis!. z/ikona č. 89/2012 Sb., občanský 1.ákonlk (d:\lcjcn „občanský zákoník") ve znění pozdčjšíeh předpisů nliskdujícl 

SMLOUVU O DÍLO 

ZABEZPEČENÍ KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ EPS 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zabezpeče11í čiI111osti na EPS dle VMV č. 246/2001 Sb. - § 8 - pra\'idelné roc111 
ko11troly provozuschop11osti a půlroč11í kontroly činnosti při provozu v rozsal1u 
star1over1é1n výše uvcde11ou vyl1láškou. 

2. Odstranění závad zjiště11ých při provádění či1111ostí dle odstavce 1., člár1ku II., této 
smlouvy. 

3. Za11ájit vyžádaný servisní zásah v časovérn limitu do 48 11odi11 od i1ahlášení t1a 
dispcči11lc servisníl10 střediska EL TES. 

4. Poskytovat telefo11ickou podporu a pornoc při eventuálních proble111atických stavech 
a porucl1ácl1, které je schopna odstra11it osoba odpovědná za provoz systé1nu. 

5. Případ11é opravy nad rán1cc této sn1louvy budou provádě11y pouze na žádost 
objednatele. Opravou 11ad rán1ec této sn1louvy se r1apf"íklad rozumí přesuny tecl111ologií 
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Smlouva o dílo 
dle § 2586 a ni\sl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 7.ákonlk") 

č.j.: 

v důsledku staveb11ích úprav v objektecl1, rozšíře11í systému EPS i1ebo dočasná 

opatření vyplývající z provozi1ícl1 potřeb objed11alele, výkony spojené s připoje11í1n a 
přenosen1 na pult I-IZS nebo pult centrální oclu·a11y, dále proškole11í pracov11íků 

objednatele a další. 

III. 
Místo plnění 

1. Míste1n plně11í jsou objekty 
• DOZP Rudné 25 I, objekty čp. I, č.p. 2, čp. 3 a čp. 8 

IV. 
Cena díltt 

1. Za výlco11y a služby dle odstavců 1, 3 a 4, článku II, této s111louvy se sjednává pevná 
paušální úhrada ve výši 

7.000,00 Kč I pololetí + DJ>JJ v základní sazbě, 

ce11a i1eobsahuje úhradu doda11ých náhrad11ích díll1, které budou účtovány dle platného 
ce11íku. 
Vyžáda11é servisní zásahy mi1110 pravideh1é' roční ko11troly provozuschop11osti a 
půlroční kontroly činnosti při provozu budou hraze11y sai11ostatně a to dle 
následujícího ce11íku: 

nál1rad11í díly dle ko11cových ce11 pro zákaz11íky aktuálního ceníku dodavatele 
práce tech;1ika - eleklromechanik 340,00 Kč I hodina 
práce tecl1nik - HW specialista 460,00 Kč/ l1odina 
práce technik- SW specialista 750,00 Kč/ l1odit1a 
doprava 700,00 Kč I výjezd 

DPH pro výše uvedené úkony,, základ11í sazbě. 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provádě11í1n předn1ětu díla, 
včetně dopravy, pojištění apod. 

3. Objed11atel se zavazuje uhradit pevnou paušáh1í úhradu díla dle odstavce 1 tohoto 
článku, v případě, že došlo k vyžádání servisních zásahů v danén1 období, bude 
paušální platba zvýše11a o ce11u vyžáda11ých servisních zása11ů, kalkulovanýcl1 podle 
odst l, článku II., této smlouvy. 

4. Opravy dle článku II, odstavce 5, které budou objed11a\'atele111 objednány t1ad rá1nec 
této smlouvy, bude zl1otovitel účtovat v ce11ě obvyklé v době trvání této s1nlouvy se 
zfetelen1 i1a rozsah, nároč11ost a způsob opravy, a budou provede11y vždy i1a základě 
Objednatelem přede1n odsouhlase11é nabídky. V případě zn1íněnýcl1 opra\' nad rán1ec 
této sn1louvy bude zl1otovitel účtovat objed11ateli za provoz servis11ího vozidla s1nluv11í 
cenu r11axi1náh1ě 7,- Kč/kn1 včetně DPH. 

v. 
Platební podmínky 

1. Podklade1n pro zaplacení cc11y za provedené kontrolní čin11osti 1Jodle čl. I této 
srnlouvy je faktura, včet11ě soupisu provedených prací, vystavená zl1otovitele1n. 
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Smlouva o dílo 
dle§ 2586 a násl. i,ákon~ č. 89/20!2 Sb., obČElnský zákoník (dá lejen „občanský 7..ákonlk") 

č.j.: 

2. Cena za provádění díla bude fakturová11a polole111ě, vždy po provede11í roční kontroly 
provozuscho1)110sti EPS a následně po 6 iněsících po provede11í kontroly 
provozuscl1opnosti při provozu. Vyžádané servisní zásal1y bltdou fakturovány spolu 
s paušálem za dané období i1a společné faktuře dle soupisu provedených prací. Na 
případné opravy nad rán1ec této smlouvy dle odstavce 5, článku II této smlouvy, 
budou vystaveny faktttry san1osta111ě po předá11í díla a jel10 převzetí prostého všech 
vad a 11edodělků. 

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 14 dnů od obdržení faktury zasla11é 
ve dvojín1 vyl1otovení na adresu: 

Vedoucí 11ospodáfské správy 
Domov })!'O osoby se zdravotnín1 postiženÍln 
Rudné 251, 362 21 N".idck 

f<aktura bude obsahovat Iláležitosti stanovené daií.ový111i a účetními předpisy a nlUSÍ 
být ozi1ače11a následujícín1 způsoben1: „Název, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
č.ú.". Nebude-li faktura vyhotovena s příslušný111i 11áležitost1ni a 11ebude-!i ve dvojím 
vyl1otovení, je objednatel oprávněn ji vrátit ~hotoviteli, aniž by se tín1to postupen1 
dostal do prodlení s její splatností. 

5. Objednatel 111ůže fakturu do data splatnosti vrátit, obsal1uje-li: 
>-- nespráv11é ce11ové údaje rozdílné s ustanovenín1i sn1louvy, 
>-- 11esprá\'Jlé náležitosti i1ebo ve faktuře některé náležitosti cl1ybí. 

6. Způsob úhrady ~ převodním příkazen1. I~'aklura se považuje za proplace11ou 
okatnžikem odepsání fakturova11é částky z účtu objednatele \'C J)rospěcl1 účtu 

zl1otovitele. 
VI. 

J>ovinnosti zl1otovitele 
1. Zl1otovitel je povh1e11 při ph1ění před111ětu s111louvy postupovat s polřeb11ou odbor11ou 

péčí, podle svých nejlepšícl1 znalostí a schopností, přiče111ž n1usí při této své čin11osti 
sledovat a chránit záj1ny a dobré jmé110 objednatele a postupovat v souladu s jel10 
poky11y, pokud tyto nejsou v rozpo1u s obec11ě závazný1ni právnh11i pí·edpisy nebo 
zájr11y objednatele. V to111to případě je zl1otovitel povinen objed11atele na nevhodnost 
těchto poky11ů písem11ě upozornit, jit1ak 11ese sán1 odpovědnost za vady a škody, které 
v ton1to důsledku objcd11ateli, tÍ'etí1n osobán1 anebo případ11ě je111u sainotné1nu 
vznikly. 

2. Zl1otovitel se zavazuje, že zabezpečí dostatek i1áhradnícl1 součástí (hlásičů, nál1rad11ích 
dílů do ústředen atd.) dle požadavku objednatele a to zej1né11a s přihlédnutí1n ke stáří 
tech1lickél10 vybave11í objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že díly určené k opravě opraví do jed11oho 1něsíce od jejich 
de1no11táže. Za provedení opravy bude účtovat částku obvyklou v době uzavření 
sn1louvy se zřetclen1 na rozsah, náročnost a způsob opravy, rovněž na základě faktury. 

4. Materiál a 11áhradní díly potřeb11é na opravu nebo 11a provedení kontroly a revize bude 
zl1otovitel ltčtovat v koncové ceně dodavatele či distI·ibutora, platné v de11 provádě11í 
opravy 11ebo kontroly a revize. 

5. Zhoto\'itcl se zavazuje udržovat stávající zařízení objednatele v provozu. 
6. Zhotovitel je povii1en zajistit, aby veškeré práce a servis požárně bezpečnostních 

zařízení byly provádě11y s náležitou odbornou péčí a pouze pracovníky zl1otovitele. 
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Smlouva o dílo 
dle § 2586 11 násl. zákon~ č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zi\koník'') 

č.j.: 

7. Zl1otovitel je povinen zahájit opravu do 24 hodi11 od 11al1lášení poruchy, 11ebude-li 
v jednotlivýcl1 případech don1luve110 jiI1ak. 

VII. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povi11en poskyt11out zhotoviteli potřebnou součin11ost k ph1ě11í předn1ětu 
télo s1nlouvy a i1a žádost zl1olovilele zajistit pověfeným pracovníků1n zhotovitele 
vstup do i11ístností (objektů). 

2. Objednatel se zavazuje, že bez soul1lasu zl1otovilele nepřipustí přístup třetícl1 osob 
k zařízení, které jsou předn1ěten1 kontrolní či1u1osti. Rovněž nepřipustí rno11láž 
dodateč11ýcl1 prvků na těchto zařízení, lcteré zabezpečuje zhotovitel (11apř. hlásiče, 

krabičky, kabeláž). 
3. Objednatel stanovil odpovědné osoby za provoz zařízení. 
4. Objed11atel zabezpečí v průběhu ko11troly a revizí doprovod zhotovitele osobou 

odpověd11011 za provoz požárně bezpeč11ostního zařízení v objeklu. 
S. Potřebu opravy EI>S nahlásí objednatel telefonicky a c-mailcm na servisní 

dispečink zhotovitele: na telefon ·. , c-n1ail: 

VIII. 
Odpovědnost za vady 

1. Zl1otovitel se zavazuje veškeré zjiště11é nedostatky a vady před1nětu ph1ění, které se 
vyskyt11ou v záruční době, odstra11it bezplatně a bez zbyteč11ého odkladu 1)0 jejich 
oznán1ení objcdnatelc1n 

2. Záruka na dodru1ý n1aleriál je stanove11a dle příslušné záruky výrobce. 

IX. 
Sn1l11vní pokuty, závažná porušení smluvnícl1 povinností 

1. Zhotovitel je povine11 zaplalit objed11ateli za 11edodržení časovýcl1 lhůt uvede11ých 
v článku VI. odst. 7 sn1luvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou 
l1odi11u. V případě opakovaného nedodržení těcl1to lhůt zl1otovitelen1 vzniká 
objed11ateli právo na okan1žitou výpovčd' této s1nlouvy. 

2. V případě nedodržení ter111ínu půlročních a roč11ícl1 či1111ostí zhotovitele se s1nluv11í 
strany dol1odly, že se jedná o závažné porušení s1nluvních povi11ností, l(teré jsou 
důvodem k oka1nžitému odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

3. Za prodlc11í objednatele s úhradou faktury, zaplatí objed11atel zhotoviteli sn1lU\'nÍ 
pokutu ve výši 0,5% z fakturova11é částky včetně DPI-I za každý byť, i započatý den 
prodlení. 

X. 
Změna smlouvy 

1. Smlouvu lze měnit pouze píse1n11ýn1 oboustranně potvrzenýn1 ujcd11ánín1 výslovně 
nazvaným „Dodatek ke s1nlouvč o dílo". 

2. 
XI. 

Ostatní ujednání, kontaktní osoby 
1. Po dobu provádč11í díla nese nebezpečí škody 11a provádě11é1n díle zhotovitel. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištč11 proti škodáJ.n, které mohou vzniknout jel10 

čim1ostí na 1najetku objednatele, a to minin1áh1č v rozsahu, který odpovídá předn1ětu 
plnění. 
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Smlouva o dílo 
dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 7.llkonik (dále jen „občanský zákonlk") 

č.j .: 

3. Z důvodů práv11í jistoty strany prohlašují, že jejicl1 závazkový vztal1 založený touto 
sn1louvou se řídí obča11skýn1 zákoníken1. 

4. Odstot1pe11í od s1nlouvy je inožné v souladu s občanskýn1 zákoníke1n. Dále n1ůže bý! 
smlouva uko11če11a dohodou sn1luvních stran, či jednostrai1ný1n odstoupe11í1n od 
sn1louvy, přičemž v takovém případě činí výpověd11í doba 1 r11ěsíc a lhůta počh1á 
běžet prvnh11 dne1n následujícího 111ěsíce po obdržení výpovědi drul1é strany. 

5. Kontaktní osoba za objed11atele ve věcech lech11ickýcl1 a provozních: 

o ~-n1ail: · 

Ko11taktni osoba za zhotovitele: 

o 1, e-1nail: 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Sn1louva 11abývá plat11osti a účinností d11en1 jejího podepsání oprávněnýn1i osoban1i za 
obě s1nluvní strany. 

2. Tato s111louva se uzavírá na dobu určitou, tj. od 01.04.2017 do 01.04.2019. 
3. Smlouva je sepsá11a ve čtyřech stej11opiscch,' z nichž. tři obdrží objednatel a jeden 

zl1otovitel. 

Ď~~~~· ~~-~· ~~~·b;js~ ~;~vo.tn1n1 pPsut:t;JIÍm il~d;;é ~ Ň~jdk.u 
' DOMOV PRO ~""'"I ~.... I 

SE ZORAVOTNIM poiffiif'i\n~ I 
Rudné u Nejdku č. B, 362 21 Nejtl~k 1 
IČ::70a90285 Tel. 35.1825 lf.16 

Přfloha č. l položkový rozpočet 

l/EPS 

, . I& {)S ,tc/p-v I raze d11e .............. . 

' / ............................. :;:;:;t.:.-:r~s·· 
ELTES, sr.o . .__, ~....._ spol. sr.o. 

~ .. Podobradská 56 
i:IB 00 Pr2.ha 9 - Hloubětín 

jednatel TEL./FAX: 281 869 027 
IČ: 61 50 45 13 

• pravidelná roční kontrola provozuschopnosli, každých 12 měsíců 
cena za l rok 7.000,- Kč bez DPll 

• půlroční kontrola provozuschopnosti pr-i provozu 
cena za 1 rok 
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7.000,- Kč bez OPI-I 


