
Smlouva 0 kontrolní činnosti

l) \'ysoká škola báňská — 'liechnická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. 11510111111113173‘15.051111111 , Poruba. PSČ 708 00

1(1): 61080100

D11“: (761980100

\ ei'ejna v) soka skola nezapsaná \ obchodním rejstříku

l'bytovací služby a Stravovací služby

Studentska 17701 708 00 ()strava-Porulm

Bankovní spojení: ČSOB. Číslo účtu:_

Zastoupena: Marie Stonišova. ředitelka lr'bytovaeíeh služeb a Stravmaeíeh služeb

jako oh/cdnu/u/ 1111 struna/edm" (1/11/011'11 .. objednala/")

(I

2) MICTOI’ SERVIS s.r.o.

se sídlem Podlesní 8176. 716 00 ()st1'a\a-Rad\aniee

1C0 285 65 730

1)1C': (“/ 28565720

zapsaná \ obehodním rejstříku. vedenem Krajským soudem \ Ostravě

oddíl ('. \ ložka 32267

Zastoupena: _jednatel

bankovni spojení: l—io Banka a.s.. Číslo účtu:_

jako :lmlm'ilu/ ml \'lmnč drz/lie (dd/vjeli ”div/(111114”)

uzavře/i ve .\'//1_1'.\'/1/ 1/_\lunu\'wzi_6 3652 (: mix/. zákonu 1". „W 30/3 Sh. 11/11’1111.\'/1’_1":(1/1'1111171'. 1'

plu/nem :nčm' (1/11/1' jen „ (1/)1‘11111/1’1" :11/1'11111'11'") 11111/01/11/"1'1'1'.1'111/11111'11 () kou/rolní činnosti.

Předmět smlouvy

1. Předmětem teto smlouvy o kontrolní Činnosti je /.ava/ek žhotovitele - prmedení

elektro-revi/„í (dale jen ..revi/i") \'jednotlivyeh objektech llbytmaeíeh služeb a Stravovaeíeh

služeb zadavatele. dle přílohy C. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodl) na pro\ edení

revizí dle ČSN 33 1500. 33 2000 (1. 33 2200. 3-1 13 0()z11{1\l 62305 - 3.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastni nebe/pecí a vlastní odpovednost svým jménem k

provedení revi/í \ jednotlivych objektech žadavatele. dle přílohy C. 1 1010 smlouvy. Pro

každou budovu objednatele dle předeho/í \et_\ bude /praeovana 1'evi/ní žprava. ktera bude

1



obsahoýat údaje o t“e\i/i \'dzme budove. Kaýdzi re\i/ni zpra\a bttde plne \ souladu suše

uwdenýtni lakladnimi nortnami pro pro\a(leni re\i/í. Součástí t“e\'i/ni /.pra\'_\ bude předali

se/nam /a\ad s naýrhý na odstraneni [jistenýeh porueh a neshod. l'ento „se/nam bude

odsouhlasen kontaktni osobou objednatele a bude podkladem pro pro\ edeni fakturaee.

ll.

Doha plnění

]. Zhotoýitel se /,a\'a/uje pro\'est \'efskere re\'i/e \ době od podpisu smlotn'ý do 31. 13.

201‘) \Č. predani prislusne dokumentace.

2. /hoto\'itel je při realizaci predmetu smlou\_\ po\inen dodržmat proýo/ni dobu

objednatele. ktera je \ praeoýni dný od 7:00 do 14:00 hodin.

Ill.

Cena za kontrolní činnost a platební podmínky

l. Cena za provedení predmetu plneni Činí eelkem 148 800 be/ DPI ]. DPII činí 3] 248

Keaeena\ee1nel)l)lleini 180 048 Ke.

2. ('em /a pro\ edeni Činnosti sjednanýeh touto sinlou\ u jsou pe\'ne. [aim/11C a platne po

eelou dobu plneni predmetu teto smlouýý o kontrolni Činnosti. Výše l)l)ll bude t'teto\ana

\ prislusne xa'tkonne \ýsi.

3. ()bjednaýatel bude hradit opra\ nene lakturý. \ýsta\ ene \ souladu s lakturaenim

podkladem. /.hoto\ite|i be/hoto\ostnim preýodem na jeho bankoýní učet Ll\ edený \ zalilau'

teto smlouýý o kontrolni Činnosti. Splatnost l'aktur je 30 kalendarnieh dnu ode dne \\ staýeni

dai'ioýeho dokladu.

4. Veskere platbý dle teto Smlouýý budou ()bjednatelem plaeený na účet /.hoto\itele

n\edený \ /.ahla\i teto smlou\ý. /.hoto\'itel prohlašuje. že jeho banko\ní učet uwdený \ teto

smlotne nebo \e faktuře je jeho účtem. který je spra\eem dane /\'eřejnen /pusobem

umoži'iujieim dalkmý přístup \ souladu s ust. ; 96 zakona o DPH. /.hoto\itel je po\inen

Lt\'adet \'e laktuře pou/e učet. který je spraýeem dane /.\ eí'ejnčn \“ souladu se Nikonem o DPI l.

Dojde-li behem tr\ani teto Smlotný ke změně identilikaee /.\'erejneneho uetu. /.a\a/.uje se

/.hoto\itel be/ /býteeneho odkladu pisemne inlormoýat ()bjednatele o tako\e /mene.

Vzhledem k tomu. že dle ust. Š 109 odst. 2 písm. e) xakona o DPH ručí prijemee Alanitelneho

plnění /.a tie/aplaeenou dan / tohoto plneni. pokud je úplata /a toto plneni poskýtnuta ICClLl

nebo [Časti be/hotoýostmm přeýodem na jiný učet než učet poskýtoýatele zdanitelneho

plneni. který je spraýeem dane /.\'eřejnen /pusobem leOŽňLtllClnl dalkm ý přistup. proýede

()bjednatel uhradu eený Plnení pouze na účet. který je uetem /\ erejneným \'e smýslu ust. § ()6

xzikonzl o l)l)l l. Pokud se kd_\ koli\' ukáže. že učet /.hoto\'itele. na který /hotovitel požaduje

provest úhradu eený Plnem'. není /\ erejneným účtem. není ()bjednatel po\'inen úhradu eený

Plnčni na tako\ý učet pro\est: \ takoýem případě se nejedna o prodlení se mplaeenim eený

Plneni na straně ()biednatele.



IV.

Podmínky pro provádění kontrolní činnosti

|. /.hoto\itel odpovida \ prubehu mali/ace plneni ža pořádek a Čistotu v prostoru

jeho real i/ace.

2. /.hoto\ itel je povinen žabe/peěit:

- pro\ edení reali/ace plnění tak. ab_\ odpo\ ídala platným požarnim předpisum.

- projednavaní Časoveho harmonogramu o pruběhu prací s objednatelem.

- odbornost re\ i/ního technika odpovidajici požadmane službě. ktera je /ajistěna os\ ěděenim

\ ro/sahu § *) [DA a [DB dle v_\hl. 5078 Sb.

- ab) reví/ní technik žhoto\itele se nejmeně 5 dní předem domluvil skontaktní osobou

žada\atele. ve kterem objektu zahaji revi/i.

- respektovaní požadavku jednotli\_\"eh pracovist objednatele tak. ab_\' Činnost v objektech

b_\la co nejméně ome/ena a /.ajistit. ab_\' se revi/ní technik při/pusobil provozu jednotli\_\'eh

praeo\ ist“

- uvedení prostoru plnění předmětu revi/í a jeho okolí do puvodniho sta\ u.

3. Xava/ek /hoto\'itele reali/ovat plnění je splněn předanim řadně provedených re\i/.í a

re\i/níeh žpra\ \ pisemne a elektronicke podobě objednateli a podpisem žapisu o predani a

prev/eli revizí po\ěren_\"mi žastupei smluvních stran.

2 Revi/ní /pra\_\ musí obsahovat \seehn) žadane prostor). /. revi/e nel/e v_\nechat

žadne prostor_\ ani žaří/ení.

3. Každá re\ i/ní žpra\a musí mít e\ idenění ěíslo a tu idovane prostor) musí být přesně

specilikou'tn) a popsam' tak. ab) neb_\l_\ zaměnitelně (\ souladu s platným žnaCením

objednatele).

4. Re\i/.ni /prav_\ musi obsahovat mum daneho objektu. ěísla a íta/\\ jednotli\_\'ch

revídmaných prostoru a místnosti a budou ěleněn_\ dle jednotlivých podlaží. Zjištěné /a\ad)

musí b_\t popsali). \ ža\ěru zprav oěíslovan) a ro/cleněn) na žavad). ktere mají

be/prostř'ední vliv na ždraví. život)“ :) be/pečnost osob a věcí a na žavad) ostatní.

5. l' každe /avad_v musí být uvedeno Číslo normy a clanek norm) nebo jiný předpis. s

nimž je nivada \ rožporu.

(». /Ll\'ztd_\ U\ edene v re\i/.ní žprz'ně budou předán) samostatně \ elektronicke podobě.

formou daně tabulk) \ e formatu xlsx,

7. Revi/ní zpravy budou předány objednateli ža každý objekt samostatně a to 2x v tištěně

podobě a Ix \ elektronické podobě.

8. /a případnou škodu \/niklou při realizaci plnění odpovida /hotovitel. pokud

neprokaže. že škodu tte/„an inil.

'
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V.

Sánkční ujednání

l. V případe poruseni smluvních povinností se smluvní strany dohodly na nasledujících

smluvních pokutách: _

a) \ případe nedodržení termínu provedení Činnosti předmetu plneni teto smlou\_\ uvedenych

\ příloze č. l. ma objednatel pravo učtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve vysi l 000 Kč /a

každy den prodlení po marnem uplynutí s_jednane doby.

b) \ případe prodleni objednatele s uhradou ceny /,a plnění předmetu teto smlouvy je

/hoto\ itel opray nen učtmat objednateli urok / prodlení \ zakonne \y'si.

\r'll.

Závěrečná ujednání

l. l—uto smlouvu o kontrolni Činnosti je opravnena kterakoli\ /e smluvních stran

jednostranně ukončit písemnou \y'po\ edí s dvoumčsiční \'y'po\ ední dobou. ktera začne bežet

prvním dnem mesice následujícího po mesici. \ němž. byla výpověd doručena druhe smlu\ní

strane.

3. Objednatel je opra'nnčn od teto smlouvy o kontrolní činnosti jednostranně odstoupit

\ případe. Že /.e strany /hoto\ itelc dojde k podstatnemu poruseni jeho smluvních povinností.

K odstoupení od smlouvy \ tako\emto případe dojde na /aklade pisemneho o/namení

objednatele doruceneho /,hoto\*iteli. V pochybnostech se má /,a to. že k doručení o/namení o

odstoupení doslo třetím dnem po jeho odeslani. l)u\'odem pro odstoupení /.e strany

objednatele _jc /.e_jmena porušení povinností /hoto\itele spočívající \“ nenastoupeni k

provedení elektro-rcvi/í ve stanmenem termínu a provadeni díla (postupem. materialy)

\ I‘m/pom s pra\ními předpisy či \ neprovedení ostatních činností s_jednany'ch touto smlotnou

o kontrolní Činnosti. a to ani do 15 dnu od termínu plneni.

3. Tum smlouyu o kontrolní činnosti l/e menit pouze dohodou obou smluvních stran

obsaženou \ písemnem. chronologicky očíslovanem dodatku kteto smlouve o kontrolni

Činnosti.

4. Smanni strany se /a\a/u_jí. že případné spory \yply'vajíei / teto smlouvy budou řešit

především vxajemnou dohodou. „\'cdojde-li k dohodě. budou připadne spory řešeny u místne a

vecne příslusneho soudu ('R.

\ Pravni \/.tahy touto smlou\ou o kontrolní Činnosti neupravene se řídí platnym právním

řádem ČR. /.e_jmena pak /akonem &. 803013 Sb.. občansky /akoník.

(». Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele yveřejnit udaje u\cdene \' teto

smlouye \ souladu se /akonem &. l37'2()()o Sb.. o \eřejny'ch Alka/kách. ve fnení po/dejfsích

předpisu. se lakonem C. 10651099 Sb.. o s\obodnem přístupu k inlormacím. \e znení

po/dejsích předpisu. se zákonem č. 3—l()“2()l5 Sb.. o registru smlu\ a jiny'mi obecne

/„a\'a/.ny'mi normami. a to zpusobem. _jcný \'ypl_\"\a /. uvedenych předpisu Či o nem). rozhodne

objednatel.

Smluvní strany se /.a\'a/.u_jí udržo\at \ tajnosti a nexpřístupnit třetím osobám diskretní

in líormace _ zachovat mlčenlimst jak jsou \'yme/eny níže:



- informace. na ktere se vztahuje xukonem uložená pov innost mlčenlivosti (např. osobní

údaje. utajovune skutečnosti). ohehodní tajemství /hotovitele Ci připadne jiný udaj ehrúnčný

dle zvláštních právních předpisu s oduvodnčním takovéhoto míti/ení. a to písemné před

podpisem této smlouvy. /„hotovítel here na \edomí. Ze tento postup nel/.e uplatnit ve v/tuhu k

výší skutečne uhru/ene cen) xu plnení teto Smlouvy a dále u inlormueí. jejich) sdělení se

vyžaduje /e aikonu.

7. Registraci teto smlouv) dle ustunov ení § 5 [a'lkonu C. 34093015 Sh.. o registru smluv

provede na zaklade dohod) smluvních stran objednatel. a to tuk. aby potvr/ení o provedení

registrace smlouv) h_vlo luslúno ohemu smluvním strunum.

8. 'l'ato smlouvu o lvontrolní Činnosti nuhývu platnosti a účinnosti podpisem ohou

smluv ních strun.

L). Smluvní strany prohlašují. že si smlouvu o kontrolní Činnosti přečetl). pom/umel) a

nu duhu/, souhlasu s_iejím písemným měním přípoj ují na její niver dle sve svobodne. vážne a

prave \ ule sve vlastnoruční podpisv.

Přílohy

Přílohu C. l v_vme/ení revi/í

V ()struve dne: \ÍM/ ’ V ()strave dne:

Zhotovitel: ()hiednzttel:

  

_imeno: _ Marie Stonísovu

funkce: .lednutel ředitelku

llh_\tovaeích slu/“.ch u Struvovucíeh služeb



 

E2. revize 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Termín Cena revize bez

Druh revize/ proslory realizace DPH Pozn.

1 Pravtdelna rev, el, zar. M S pradelna 11/2019 2400,»

2 Pravrdelna’ rev. el. zař. MS Kuchyň ZNP 11/2019 2520,-

3 Pravtdclna rev. el. za? MS Prostor myček 2NP 11/2019 1850;

4 Pravrdelna rev el. zar. M5 Prostor myček 3NP 11/2019 1850,-

Pravldelna rev. el zar' MS Mrstnost myček 6,174-

5 Hruba prlprava zeleniny 11/2019 2040,-

Pravrdelna rev. el. zař. MS umyvarna cerneho

6 nadobi 11/2019 1860,-

7 Prawdelna revrze cl. zar.zenr - SNACK BAR v I.NP 11/2019 2300,-

8 Pravrdelna rev el. zar. Kuchyň T2 12/2019 2520.-

9 Pravrdelna rev. el. zař, - T2 , Studentsky klub 12/2019 2250,-

Pravtdela revel zař budova MS mlmo vybrane

10 prostory 11/2019 49800;

11 Pravidelná el, rev. zař PIZZERIE 12/2019 2250;

Pravidelna el rev. zar Dum služeb, cela budova

vč. sporovaci chodby C-D v suterenu. Mrmo

12 przzerre a pošty 9/2019 24800,-

Pravidela rev el. zař, rozvodny V1, vc'. chodby u

rozvoden a sklad č.1 a 2, hlavní chodby vstup do

13 vymémku 9/2019 24800,

14 Pravrdela rev. el. zar STOLARNA 10/2019 2400,—

15 Hromosvodny system budova B 9/2019 1500;

16 Stroje Údržba A 11/2019 2100.-

17 StrOje MS Kuchyň 2 NP 11/2019 2500.-

18 Stroje MS mlstnost Č 174,168,170 11/2019 350,-

19 Str0je MS Prostoru myček 2NP 11/2019 550,»

20 Stroje MS Prostoru myček 3NP 11/2019 380,7

21 Stroje MS Myčka c'ern nádob: 2 NP 11/2019 130,—

22 Snaje MS Vydej jtdel 2NP 11/2019 1700/-

23 StrOje M$ Výdej 3 NP 11/2019 950,-

24 Stroje MS Snack bar přlprava erel 11/2019 1460;

25 Strore Przzerre 12/2019 1470,—

26 Stroje Bufet 6 Kruhovka 12/2019 1500,»

27 Strore Bufet 7 Rektorat 12/2019 1420,-

28 Stroje Bufet 8 Aula 12/2019 1710,—

29 Stroje Bufet 9 11/2019 1720.7

30 StrOje Bufet EKF 12/2019 1580,—

31 Strore Fast O-Poruba 12/2019 100,-

32 Stroje FBI Výškowce 12/2019 290,-

33 Stoaárna v budAStrOJe 11/2019 2200,»

34 StrOje budova B — restaurace 9/2019 1750,-

součet 148800— Kč bez DPH

Zpracovane dne 24 7 2019

   

Nazev flrmyspolečnom

METOP SERVIS 51.0

Podlesnr 817/6

Ostrava — Radvamce

71600

IC 285 65 720

DIC CZ28565720

S pozdravem Mana Mrazkova ra MUOP SERVIS

> r.o

 


