
Číslo smlouvy dodavatele: S 19395
Číslo smlouvy objednatele: S-24/A5101/ 2019

Smlouva o poskytováni správy výtahů a ostatních zdvihacích zařízení Státního
oblastního archivu v Praze

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva" nebo ,,Smlouva")

Smluvní strany:

Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze
organizační složka státu
se sídlem: Archivní4/2257, 149 00 Praha 4
Zastoupena:
lČ: 70979391
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Tel.:
ID schránky:
E-mail:

Kontaktní osoby ve věcech provozně technických:

(dále jen ,,objednatel" nebo též ,,archiv")

a

V H L, s.r.o.
se sídlem: Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37252
Datum zápisu: 9. 5. 1995
Zastoupena:
lČ: 63677521
DIČ: CZ 63677521.
Bankovní spojení:
Tel.:
Mobil:
ID schránky:
E-mail:
(dále jen ,,dodavatel")

Článek l.
Úvodní ustanovení

(l) Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování správy výtahů a
ostatních zdvihacích zařízenIch a to zejména prováděním odborných prohlídek, odborných
zkoušek a inspekcí v souladu s platnou legislativou ve vyjmenovaných objektech Státního
oblastního archivu v Praze {dále též jen ,,komp/exn/správa").



(2) objednatel je správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby v rozsahu působnosti
stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů. Pokud se ve smlouvě objevuje termín objekty Objednatele, rozumí se jim státní okresní
archivy vyjmenované v Článku Ill. odst. 3 této smlouvy, které jsou vnitřními organizačními
jednotkami Státního oblastního archivu v Praze a to s působností ve Středočeském kraji.
Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je oprávněn a schopen uzavřít tuto smlouvu.

(3) Dodavatel je obchodní společnosti zapsanou v obchodní rejstříku Městského soudu v Praze
Dodavatel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k provádění odborných prohlídek, odborných
zkoušek a inspekcí výtahů a ostatních zdvihacích zařízenÍch a že je oprávněn a schopen uzavřít
tuto smlouvu a poskytovat plněni dle této smlouvy s požadovanou odborností řádně a včas po
celou dobu trvání smluvního vztahu.

(4) Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení
zveřejněného pod č. j.: SOAA-Ř/5705/2018, kdy V H L, s.r.o. byla vybrána jako dodavatel, který
poskytl nejvýhodnější nabídku.

(5) Ve smlouvě se pojmem ,,komplexní správa" rozumí zajištěni správy výtahů a ostatních
zdvihacích zařIzenI v niže uvedených místech plnění a to zejména prováděním odborných
prohlídek, odborných zkoušek a inspekcí v souladu s platnou legislativou (zejména nařízení vlády
č. 378/2001 Sb., vyhláška č. 19/1979 Sb. a další), navazujÍcÍmĹ normami ČSN a návody
jednotlivých výrobců. SouČásti správy výtahů a ostatních zdvihacích zařízení je 'ajištění
dispečinku k hlášeni závad 365/24/7, zajištění vyprošťováni osob uvízlých ve výtahu do 2 hodin
od nahlášení na dispečinku, návrhy na prováděni oprav, zpracováváni cenových nabídek při
zjištění závady včetně zajištění jejich provedení, poradenská činnost a další souvisejÍcÍ činnosti,
jež zajisti řádný provoz všech výtahů a ostatních zdvihacích zařizenÍ. V případě poruch výtahů a
ostatních zdvihacích zařIzenI je dodavatel povinen zajistit havarijní služby a provedení oprav do
24 hodin od nahlášení závady. jednotlivé druhy výtahů a ostatních zdvihacích zařIzenI vC. jejich
počtu a požadavků na prováděni odborných prohlídek, odborných zkoušek a inspekcí jsou
uvedeny v Příloze č. 1- Specifikace předmětu smlouvy.

Článek Il.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit pro objednatele komplexní správu dále
popsanou v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace předmětu smlouvy a závazek objednatele
platit dodavateli za řádně a včas poskytované služby sjednanou cenu dle článku lV. této smlouvy.

(2) Komplexní správa bude dodavatelem poskytována po celou dobu trvání této smlouvy v
objektech archivu vyjmenovaných v ČI. j||. odst. 3 této smlouvy.

(3) Převzetí míst plnění a souvĹsejÍcÍ dokumentace, jež je potřebná k řádnému plnění této smlouvy,
bude realizováno nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu této smlouvy.

(4) Ve všech objektech archivu platí zvláštní režim, takže veškeré úkony spojené s plněním
předmětu smlouvy musí probíhat v pracovni době příslušných objektů.

Článek III.
Doba a místo plnění

(l) Dodavatel je při plněni smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho případnými pokyny. Dodavatel se zavazuje, že bude
dodržovat lhůty pro zajištění a provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a inspekcí
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a dalších Činností (služeb) uvedených v příloze Č. 1 této smlouvy - Specifikace předmětu
smlouvy.

(2) V případě nevhodných pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese dodavatel zejména odpovědnost za
vadné plněni případně za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli
a/nebo dodavateli a/nebo třetím osobám vznikly.

(3) Místem plnění předmětu této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ objekty státních okresních archivů:

1. Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, Benešov
konta ktní osoba Objednatele:

t
e

2. Státní okresní archiv Klad no - depozitář, úl. Severní č.p. 3127, Kladno-Rozdělov
kontaktní osoba Objedna

3. Státní okresní archiv Kutná Hora, Benešova 257, Kutná Hora
kontaktní osoba zadavatel

4. Státní okresní archiv Mělník, Pod vrchem 3358, Mělník
kontaktní osoba zadavatele

5. Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav
kontaktní osoba zadavatel

6. StátnÍokresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Zámecká 6, Lysá nad Labem
kontaktní osoba zadavatele

7. Státní okresniarchiv Praha - východ se sídlem v Přemyšleni 220, Zdiby
kontaktní osoba zadavatele

t

Článek lV.
Cena služeb a platební podmínky

(l) Smluvní strany se dohodly, že za komplexní správu za dobu trvání této smlouvy (24 měsíců)
zaplatí objednatel dodavateli celkem 130.840,- KČ bez DPH (slovy:
jednostotřicettiRcosmsetčtyřicet korun českých) a 158.316,40 KČ včetně DPH (slovy:
jednostopadesátosmtisÍctřistašestnáct korun českých, 40 haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 y,,
přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy,
a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a současně za předpokladu řádného zajištěni
poskytováni služeb dle této smlouvy.
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(2) Tato sjednaná cena služeb je konečná a zahrnuje zejména veškeré náklady vzniklé dodavateli
v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy. Cena služeb může být po předchozím
písemném odsouhlaseni ceny objednatelem navýšena o cenu havarijní opravy, nebo jiné
neočekávané opravy nebo ceny materiálu na takovou opravu použitého.

(3) Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté služby po provedení odborných prohlIdek,
odborných zkoušek a inspekci nebo poskytnutí jiné sjednané služby. Dodavatel se zavazuje
vystavit fakturu nejpozději do 30 dní po poskytnutí služby. Součástí faktury musí být vždy revizní
zpráva, zpráva o kontrole, zkoušce nebo jiný obdobný doklad o provedené službě. Absence
uvedeného dokladu svědčÍcÍho o provedení zkoušky atd. je důvodem pro nezaplacení faktury.
V takovém případě není objednatel v prodlenís úhradou faktury.

(4) Cena případných ostatních služeb bude fakturována za předpokladu jejich řádného objednání a
na základě skutečného provedení, a to v souladu s přílohou Č. 2 této smlouvy - Ceník materiálu a
ostatních služeb.

(5) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, zejména náležitosti
daňového dokladu stanovené v § 29 a souvisejÍcÍch zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat
označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu dodavatele, cenu bez daně
z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané
hodnoty. Součástí faktury bude vždy revizní zpráva, zpráva o kontrole, zkoušce nebo jiný
obdobný doklad o provedené službě - viz odst. 3. tohoto článku.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti {30) kalendářních dnů ode
dne doručení faktury objédnateli. v případě pochybností se má za to, že dnem doručeni se
rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Cena služeb se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstranění vady poskytnutých služeb ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit fakturovanou cenu. Okamžikem
odstranění vadného plněni začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

(7) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně nebo budou-li neúplné, případě z důvodu vadného plněni a to s uvedením důvodu
vrácení (např. chybějIcI fakturovaná zpráva o kontrole nebo zkoušce). Dodavatel je povinen
sjednat nápravu do deseti {10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny služeb. Okamžikem doručení náležitě
opravené nebo nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

(B) Objednatel nebude poskytovat dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny služeb nebo její části.

Článek V.
Kontrola poskytovaných služeb

{I) Dodavatel je povinen kontrolovat průběžně plněni svých povinností ve stanovených lhůtách.
Dodavatel si je vědom toho, že bude-li v prodlení se zajištěním kontroly či revize nebo jiné
služby, způsobí tím objednateli Škodu. Kontrolu průběhu plnění povinnosti provádí v průběhu
smlouvy rovněž objednatel, kterému dodavatel poskytne vždy maximální možnou součinnost a
všechny informace, které objednatel požaduje. Dodavatel se zavážuje předkládat objednateli na
jeho žádost písemné informace o průběhu a způsobu zajišťování služeb v jednotlivých objektech.
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Článek VI.
Povinnost mlčenlivosti

(l) Dodavatel se zavážuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnÍcĹch, případně jiné informace a údaje a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele Žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

(2) Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se
budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle
této smlouvy, odpovídá dodavatel, jako by povinnost porušil sám.

(4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni této smlouvy.

(5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIl.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

(l) Objednatel oznámí vadné plnění této smlouvy či uplatní nároky z odpovědnosti za vadné plnění
kdykoli po dobu platnosti této smlouvy, a to ve smyslu příslušných ustanovení občanského
zákoníku platných pro smlouvu o dílo (§ 2615 a násl. OZ). vadným plněním rozumí výskyt
poruchy nebo závady či jiné nedodržení smluvních povinností. Vada/porucha musí být
odstraněna bezodkladně po doručení výzvy k odstraněni vady dodavateli, nejpozději však do 10
pracovních dnů, případně se smluvní strany dohodnou písemně podle druhu vady a s ohledem
na složitost jejího odstranění. Reklamace vadného poskytování služeb bude objednatelem
provedena písemně.

(2) V případě nedodržení terminu uvedeného v článku Ill. odst. 1 ve spojeni s Přňohou č. 1 této
smlouvy z důvodů na straně dodavatele se dodavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši
5.000,- kč za každý den prodlení až do řádného splněni povinnosti.

(3) V případě prodlení s odstraněním vady poskytovaných služeb o dobu delší než 10 pracovních dni
ode dne nahlášeni vady nebo nedodáním služby v dohodnuté kvalitě dle článku VIII. této
smlouvy je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení.

(4) jestliže se jakékoli prohlášeni dodavatele podle této smlouvy ukáže nepravdivým nebo
zavádějícím, zavazuje se dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za
takové nepravdivé prohlášenI.

(5) jestliže dodavatel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VI. této smlouvy (povinnost mlčenlivosti),
zavazuje se dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ za každé jednotlivé
porušení takové povinnosti.

(6) Za prodlení s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené nařIzenIm vlády č.
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky. Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho
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bankovního účtu ve prospěch účtu dodavatele nejpozději po$|edni den splatnosti příslušné
faktury nebo v případě, že objednatel fakturu vráti v důvodu, že neobsahuje náležitosti či
skladbu odpovídajÍcÍ požadavkům této smlouvy nebo v souvislosti s reklamaci vad
poskytovaných služeb.

(7) Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do Čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejího/jeho uplatněni.

(B) Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody v plném rozsahu ani povinnost dodavatele řádně dokončit plnění povinnosti dle této
smlouvy, nebude-li smlouva ukončena odstoupením od této smlouvy.

(9) Za podstatné porušeni této smlouvy dodavatelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) již druhé prodlení dodavatele s provedením revizí a kontrol a dalších sjednaných
služeb o vÍce než pět (5) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad služeb ve lhůtě sjednané smluvními stranami jinak ve lhůtě 10
pracovních dnů ode dne nahlášenívady;

c) nepravdivé nebo zavádějÍcÍ prohlášení dodavatele podle ČI. l. odst. 3 této smlouvy;
d) porušení jakékoli povinnosti dodavatele podle ČI. VI. této smlouvy;
e) ztráta jakéhokoliv kvalifikačnIho předpokladu dodavatele, který byl hodnocen

v zadávacím řizenI.

(10) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je dodavatel v úpadku.

(11) Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dní.

(12) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu Škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

(13) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s dvouměsÍčnj výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem měsíce následujÍcÍho po doručení výpovědi.

Článek VIII.
Záruka za jakost dodávaných služeb

(l) Dodavatel ručí za kvalitu jím poskytovaných služeb dle této smlouvy a přejímá záruku za jakost -
kvalitu poskytovaných služeb; zaručuje objednateli, že služby budou poskytovány v kvalitě
stanovené touto smlouvou, že bude v souladu se všemi přIslušnými technickými normami a se
závaznými předpisy. Záruční doba počíná běžet od data zajištění dané revize či kontroly a trvá po
dobu 2 let. Objednatel je oprávněn oznámit, že služby nejsou poskytovány v zaručené jakosti a
uplatnit své nároky dle volby objednatele kdykoli v době trvání této doby.

(2) Oznámení, že služby nejsou poskytovány v zaručené jakosti, musí být provedena písemně.

(3) Nejsou-li služby poskytovány v zaručené jakosti, má objednatel nárok na přiměřenou slevu
z ceny služeb. To nemá vliv na uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty podle Článku VIl.
této smlouvy.

(4) Pokud objednatel uplatní uvedené nároky, zavazuje se dodavatel napravit stav a obnovit
dodávku služeb v požadované jakosti resp. kvalitě.
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Článek lX.
Ostatní ujednání

(l) Smluvní strany se dohodly, že uzavírat změny a doplňky této smlouvy může za stranu
objed natele i dodavatele pouze jeho oprávněný (statutární) zástupce.

(2) Mají-li si smluvní strany dle této smlouvy oznámit či doručit určité informace nebo listiny, musí
být takovéto informace či listiny zaslány e-mailem a potvrzeny bez zbytečného odkladu
doporučenou poštou, a to přiměřeně dle závažnosti a povahy sdělovaných skutečnosti, na
následujÍcÍ adresu:

(a) objednatele: Česká republika-StátnI oblastní archiv v Praze,
Archivni4/2257, 149 00 Praha 4
fax: 974 847 357
ID schránky k28aiwy
e-mail: e-podatelna@soapraha.cz

(b) dodavatele: V H L, s.r.o.
Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 252 549
ID schránky: wi69a2s
E-mail: vhl@vhl.cz

(3) Dodavatel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě
včetně ceny služeb.

Článek X.
Závěrečné ujednání

(l) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců ode dne jejího podpisu
oběma smluvními stranami.

(2) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídI zejména příslušnými
ustanoveními obča nského zá koníku.

(3) Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou
vzestupně číslovaných dodatků.

(4) Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Zápis do registru smluv
zajistí objednatel.

(5) Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Státní oblastní archiv v Praze je
povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňován" těchto smluv a o reg'stru smluv (zákon o reg'stru smluv). Žádné
ustanovení této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemstvi a podpisem této
smlouvy bezvýhradně souhlasís jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.

(6) Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy,
a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařIzenI na ochranu osobních údajů
(General Data Protection Regulation) - NařÍzení Evropského parlamentu a Rady {EU) č.
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2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

(B) Nedílnou součástí této smlouvy jsou niže uvedené přílohy.

(9) Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz
čehož připojují své podpisy.

(10) Dodavatel prohlašuje, že je poji'štěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na
majetku objednatele itřetích stran, a to v plném v rozsahu případně způsobených škod, a to na
minimálni Částku 5.000.000,- KČ.

(11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnImi stranami.

VP,,,,d,, q ';t Zof7 V P,a,, dn f'. y- k'M

Objednatel:

Vrchní rada

ředitel Státního oblastního archivu v Praze jednatel VHL, s.r.o. jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1- Specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 - Ceník materiálu a ostatních služeb
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Název dodavatele:
lČ:

Cenová nabídka - celková
cena za předmět piněnF

Správa výtahů a dalších zdvihácích zařízeni

VHL, s.r.o.. Mánesova 20, 120 00 Praha 2
636 775 21

130 840,00 bez DPH
158 316,40 VC. DPH

Předmět plněni
Předmětem plněni je zajištění ;právy výtahů a ostatních zdvihacích zařÍzenich a to zejména provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a
inspekcí v souladu s platnou |egis|atjvou (NařIzení vlády č. 378/2001 Sb., Vyhláška č. 19/1979 Sb. a další ), navazujícími normami ČSN a návody
jednotlivých výrobců. Součásti správy výtahů a ostatních zdvihacích zařízeni je zajištění dispečinku k hlášení závad 365/24/7, zajištění vyprošťováni
osob uvízlých ve výtahu do 2 hodin od nahlášeni na dispečinku, návrhy na prováděni oprav, zpracovávání cenových nabídek při zjištěni závady
včetně zajištěni jejich provedení, poradenská činnost a další souvisejÍcÍ činnosti, jež zajistí řádný provoz všech výtahů a ostatních zdvihacích zařizení.
V případě poruch výtahů a ostatních zdvihacích zařízení je dodavatel povinen zajistit havarijní služby a provedeni oprav do 24 hodin od nahlášeni
závady.
Jednotlivé druhy výtahů a ostatnÍch zdvihacích zařízeni vC. jejich počtu a požadavků na provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a
inspekcí jsou uvedeny v navazujkich listech.
Dodavatel musí mít příslušná oprávnění k prováděni kontrol provozuschopnosti a periodických zkoušek.
m r r P U Q r r F

Místa plněni: .. ,
Archiv " ' " ,Označení " """" "
Státní okresní archiv Benešov "l SOKA Benešov

Státní okresní archiv Kladno " '"""" .SOKA Kladno

Státní okresní arch iv Kutná Hora SOKA Kutná Hora " """
Státní okresní archiv Mělník SOKA Mělník" ""
Státní okresní archiv Mladá Bolesla' SOKA Mladá Boleslav
Státní okresní archiv Nymburk _ SOKA Nymburk _
Státrý o,kresn1 archiv..Praha-výchocĹ SOKA praha-výciioä ""

_ ,' ' " '" '. ' ' ' ': ,i . '
? g'" . L. Ft

Adresa ' " " " " Kontaktní osoba " " "
Pod Lihovarem 214.5, .256 01 Benešov Mgr. .Michal sejk; gsm: 603 191 670 .

Severní 3127, 272 04 Kladno " " PhOr Karel Koucký; gsm: 603 196 847
- r '' . l . · : F . . .' . . : , ' .'

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora ěňDr. Ůojtěch Ĺ/aněk, Ph.O., GSM: 603 196 84E
Pod Vrchem 3358 Mgr. Dalibor Státník, Ph.0., GSM: 737 277 824
Staroměstské náměstí 1. 293 01 Mladá Mgr. Tomáš Herian; GSM: 737 277 818
Zámecká 6, 289 22 Lysá nad Labem PhOr. Michal Řezníček; GSM: 737 277 825
Přemyšleni 220, 250 66 Zdiby .. _ _ Mgr..Roman K9|ek; G.SM.: 737 277 822 _. . ,,., ,

' l
L ľ . .

. , .

. .. ,
G

Datum:

V:

14. června 2019

Praze

Ing. Luboš Holubčíka - jednatel

Podpis oprávněné osoby:

Přílohy' 7 listů



m VÝTAHY

te//fax: +420 222 252 549, e-mail: vh/@vh/.cz, www.vhl.cz

Servis - soupis cen základních náhradních dílů
i l cena bez

skupina název typ DPH mj

klec Tlačítka podsvětlená s Brailovým písmem 720 KČ ks
, klec Kabinový displej 4 250 kč ks
klec ) ĎorozumÍvacÍ zařIzenI N LLW 4 000 KČ ks
klec žárovka LED 230V 228 KČ ks
klec MonostabilnI magnetický snímač 480 KČ ks
klec vodIcI silonová vložka 380 KČ ks
klecové
dveře řídÍcÍtáh|o BUS 2 117 Kč ks
klecové
dveře řidÍcÍ modul VVVF4+ automatické 9 527 KČ ks
klecové
dveře set fotobuněk 3m a utomatické 2 840 KČ ks
klecové
dveře set fotobuněk 5m automatické 3 305 KČ ks
klecové
dveře řidÍcÍ modul VVVF5 automatické 9 072 KČ ks
klecové
dveře vodiče dveřních panelů automatické _595 KČ pár

,klecové
dveře závěsy dveřních panelů . automatické 500 KČ pár

' klecové

dveře synchronizační kladka (různé průměry) automatické 775 KČ l ks
klecové
dveře hornívodÍcÍ kladka s centrickou osou automatické 775 KČ ks
klecové
dveře l dolní vodící kladka s excentrickou osou automatické 775 KČ ks

' klecové

dveře západka unášeče automatické 426 KČ ks
klecové
dveře unášeč dveří ("meč") automatické 3 945 KČ ks
klecové
dveře elektrický spínač s můstkem automatické 574 KČ ks
klecové
dveře PM motor s encoderem pro VVVF5

_ __ automatické 8 846 KČ ksklecové
dveře VF motor s encoderem pro VVVF4+

_ . automatické 8 876 KČ ks, klecové
dveře hnací kladka VF motoru automatické 668 KČ ks
klecové
dveře hnací kladka PM motoru automatické 668 KČ ks
klecové
dveře napInací kladka řemenu automatické 796 KČ ks



VÝTAHY

te//fax: +420 222 252 549, e-mail: vh/@vh/.cz, www.vh/.cz

cena bez
skupina název typ DPH mj
klecové
dveře l ozubený řemen HTD 5-M automatické 670 KČ brň _ ,
klecové '
dveře spojka ozubeného řemenu automatické 369 KČ ks __ .,
rozváděč l pojistka rychlotavná 15 KČ ks

. rozváděč jistič 3p, B, IDA, IDKA 647 KČ ks ,
_rozváděč jistič 3p, B, 16A, IDKA 618 KČ ! ks
rozváděč Yaskawa L1000A 5,5KW 20 910 KČ ks _ .
rozváděč Stykač třípólový 11kW,civka 48V 50Hz 954 KČ ) ks
rozváděč Stykač třipólový, cívka 230V 50Hz 1 826 KČ ks
rozváděč , Pomocné kon.ta,kty _ 113 KČ i ks "Ť
rozváděČ Pomocné kontakty 186 KČ ks l

' Transformátor 400V/2x12V 3,7A, 24V 3,7A, 6V
rozváděč ' 3,7A . ' 930 KČ ks
rozváděč Transformátor 230V/2x12V 1,5A, 9V 1,5A . : 443 KČ ks "1

. rozváděč _Řídicídeska pro trakčnivýtah RZJ4 ) 15 366 kč ks_ _A
rozváděč Deska zdrojů zvzj 2 457 kč ks
rozváděč Nouzový zdroj mzz . _ 800 kč ks _ ,
rozváděč . Relé prům. 3P/10A, DIN, 48V_AC, 126 KČ ks _

' rozváděč Bezpečnostní modul D-BOX 8 925 KČ ks
rozváděč ŘídÍcÍ deska pro hydraulický výtah rjh2 _ _ 18 108 kč , ks ,
rozváděč . Bezpečnostní modul Pizzato AR-94V024 4_500 KČ k' l
rozváděč Bezpečnostní modul BOX A3 Test 4 961 KČ ks
rozváděč olověný akumulátor 12V/1,3Ah 342 KČ ks
rozváděč Záložní zdroj z athgsm 2 025 kč ks l
rozváděč GSM Brána BlueGate 4 185 Kč ks
rozváděč Sledovač fází _ 1 482 KČ ks
šachetní
dveře dveřní dovirač G LOBAL ruční 981 KČ ks
šachetní
dveře rámeček okénka ruční 1 571 KČ ks
šachetní
dveře l sklo ruční 1 419 KČ ks ,l
šachetní
dveře rámeček okénka ruČní 1 571 KČ ks
šachetní
dveře sklo ruční 1 419 KČ j ks
šachetní
dveře dveřní spínač vC. můstku ruční 699 KČ , ks

' šachetní

dveře torzní pružina ruční ' 363 KČ ks
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skupina
šachetní
dveře
Šachetní
dveře
šachetní
dveře
šachetní
dveře
šachetní
dveře
šachetní

' dveře
šachetní
dveře
šachetní
dveře
šachta
šachta
Práce
technika
Práce
technika

_ Dopravné

cena bez
název typ DPH mj

, madlo dveří hliníkové ruční 789 KČ ks

dveřní uzávěra ruční 1 921 KČ ks

elektrický spínač automatické 589 KČ ks

deska pohyblivé uzávěry dveří bez konzole _

deska pohyblivé uzávěry dveří s konzolí

automatické 914 KČ ks

automatické 2 256 KČ ks

vodící kladka automatické l
Í

zavÍracÍ pružina automatické )

elektrický spÍnač automatické
Šachetní displej
Tlačítka podsvětlená

775 KČ , ks

503_ KČ l ks

546 KČ l ks
2 400 KČ ks

546 KČ' ks

V pracovnidobě od 7 do 16 hod.
Svátky, dny pracovního klidu a volna, mimo
pracovní dobu

490 KČ hod

750 Kč hod
18 KČ km


