
Smlouva o servisu č.17102 
 

Uzavírají smluvní strany : 

 

 

1. dodavatel: ČIP plus, spol.s r.o. 

                         zastoupený             : Ing. Petrem Honzíkem, Ph.D – jednatelem a  

                                                            Petrem Jíchou - jednatelem 

                         adresa                     : 261 01 Příbram III, Milínská 130                               

                         IČO                         : 47052066 

                         DIČ                         : CZ47052066 

                         bankovní spojení   :  

                         číslo účtu                : 

                         telefon / fax             : 318 623 843, 318 633 522 

             společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, 

             oddíl C, vložka 14486 

 

 

2. objednatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

                          zastoupený            :  MUDr. Stanislav Holobrada                                                  

                                                             Mgr. Tomáš Helebrant 

                          adresa                    :  Gen.. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 

                          IČ                           :  27085031  

                          DIČ                        :  CZ27085031      

                          telefon, fax             :  318 641 111 

              společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, 

              oddíl B, vložka 8883 

                          

tuto smlouvu o poskytování pozáručního servisu: 

 

I. 

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli v jeho 

 

 provozovaných objektech:  

AREÁL I., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.,  

AREÁL II., Podbrdská 269, 261 95 Příbram V – Zdaboř,  

Gynekologická ambulance Sedlčany 

 

a) Údržbu systému elektrické požární signalizace (dále jen EPS), poplachový 

zabezpečovací tísňový systém (dále jen PZTS), signalizační systém pro invalidní 

osoby (dále jen SIO), kamerový systém (dále jen CCTV), elektronická kontrola 

vstupu (dále jen ACS), nouzový zvukový systém (dále jen NZS), jednotný čas 

(dále jen JČ), domovní telefon (dále jen DT), strukturovaná kabeláž (dále jen SK), 

zařízení na odvod tepla a kouře (dále jen RWA), parking, popřípadě jiných 

slaboproudých technologií (dále jen SLP). Údržba zahrnuje veškeré činnosti 

potřebné k zajištění provozu výše uvedených technolgií. Údržba bude prováděna 



v termínech stanovených  dohodou smluvních stran. O každé údržbě bude 

proveden zápis v provozní knize daného systému a vyhotoven dodací list 

podepsaný oběma smluvními stranami (ze strany objednatele je dostačující podpis 

objednatele nebo uživatele přítomného v době opravy systému a ze strany 

dodavatele podpis technika provádějícího zásah). Provozní knihy budou uloženy 

v místě instalace jednotlivých systémů. Cena údržby bude stanovena dle bodu 

III.této smlouvy. 

 

b) Pravidelné zkoušky po 6-ti měsících na systému EPS, NZS a RWA v rozsahu dle 

přílohy smlouvy o servisu – cenové nabídky revizí pro rok 2019. O každé zkoušce 

bude proveden zápis v provozní knize a vyhotoven dodací list podepsaný oběma 

smluvními stranami (ze strany objednatele je dostačující podpis uživatele nebo 

obsluhy systému přítomného v době opravy systému a ze strany dodavatele podpis 

technika provádějícího pravidelnou zkoušku). Po provedení zkoušky bude 

vyhotoven protokol, tiskopis zprávy ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden si ponechá dodavatel. Cena a rozsah zkoušky bude  stanovena 

dle bodu III.této smlouvy. 

 

c) Jedenkrát ročně revizi systému na výše uvedených technologiích v rozsahu dle 

přílohy smlouvy o servisu – cenové nabídky revizí pro rok 2019. Revize zahrnuje 

veškeré činnosti potřebné k posouzení technického stavu systému. O každé revizi 

bude proveden zápis v provozní knize daného systému a vyhotoven dodací list 

podepsaný oběma smluvními stranami (ze strany objednatele je dostačující podpis 

uživatele, obsluhy systému přítomného v době opravy systému a ze strany 

dodavatele podpis technika provádějícího revizi). Po provedení revize bude 

vyhotoven protokol, tiskopis revizní zprávy ve dvou stejnopisech z nichž jeden 

obdrží objednatel a jeden si ponechá dodavatel. Cena revize bude  stanovena dle 

bodu III.této smlouvy. 

 

d) Opravy systému na výše uvedených technologiích. Oprava zahrnuje veškeré 

činnosti potřebné k docílení předepsaných technických parametrů, zjištění 

nepřípustných odchylek. O každé opravě bude proveden zápis v provozní knize a 

vyhotoven dodací list podepsaný oběma smluvními stranami (ze strany 

objednatele je dostačující podpis uživatele nebo obsluhy systému přítomného 

v době opravy systému a ze strany dodavatele podpis technika provádějícího 

zásah). Cena oprav bude stanovena dle bodu III. této smlouvy. 

 

II. 

Ke shora označenému signalizačnímu zařízení má objednatel vlastnické právo, 

vzniklé na základě dodavatelských smluv o dílo, nebo je povinný zajišťovat 

protipožární prevenci na základě smluv mezi vlastníkem objektu a objednatelem.  

 

III. 

1. Cenové podmínky (bez DPH):  

a) Cena za pravidelné zkoušky a revize je v příloze smlouvy o servisu – cenová 

nabídka revizí pro rok 2019.   

 

Objekt – Systém / počet prvků Zkouška po 6-ti 

měsících (bez 

dopravy a 

Revize jednou ročně 

(bez dopravy a 

testovacího plynu) 



testovacího plynu) 
   

* Cena pravidelné revize neobsahuje náklady za přizvání OZO PO, zajistí investor 

Níže jsou cenové podmínky pro servis tohoto zařízení pro rok 2019 pro Vás, standardní 

ceny za servis jsou vyšší, jedná se o ceny pouze za odborný pozáruční servis. Na nové 

montáže nebo úpravy na technologiích se tato smlouva nevztahuje, cení samostatně – 

samostatná nabídka před vlastní realizací !  

      b)   Cestovné ve výši - 

            (cena může být upravena dle aktuální ceny PHM) 

c)   Servisní úkon, údržba –  

Servisní úkon mimopracovní dobu (16.00-7.00hod) –  

Servisní úkon v sobotu –  

Servisní úkon v neděle, svátek – 

d)   Zkušební plyn hlásičů kouře EPS – 

      e)   Servisní úkony mimo rámec smlouvy budou objednány písemnou formou    

            objednatelem (e-mail: cip@cip.cz ). 

  

DPH bude účtována dle sazeb platných v době fakturace. Faktury budou 

obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a budou zasílány po provedení 

(ukončení všech prací týkajících se jedné zakázky) na adresu: 

 

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I. 
 

2. Splatnost a forma úhrady: 

 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedený servisní zákrok, za údržbu a 

provedení revize na základě faktur vystavených dodavatelem, do 14-ti kalendářních 

dnů od obdržení faktury od dodavatele, na účet dodavatele. Za pozdní úhradu faktury 

se sjednává poplatek z prodlení ve  výši 0,05% dlužné (fakturované) částky za každý 

započatý den prodlení. Závazek objednatele zaplatit částku, uvedenou na faktuře je 

splněn dnem připsání příslušné částky na účet dodavatele. 

 

IV. 

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat servisní zákrok do 8 hodin od ohlášení závady 

objednatelem. Závady budou ohlášeny objednatelem: v pracovní době na tel/fax: 

318 623 843, v mimopracovní dobu od 15.30hod do 7.00hod pak na telefonu 

, v mimo pracovní době bude omezeno objednání z tel. čísel 

objednatele na: 

Pořadové 

číslo 

Jméno Telefonní číslo 

 

      O odstranění závady a o jejím způsobu bude vyhotoven zápis do provozní knihy a  

      vystaven servisní výkaz (dodací list) jako doklad o provedeném zásahu a    

      spotřebovaném materiálu (podklad pro fakturaci). 

 

mailto:cip@cip.cz


2. Objednatel byl při podpisu této smlouvy seznámen s technickým stavem 

signalizačního za řízení ke dni zpracování pravidelné periodické revize, poučen o  

způsobu jeho obsluhy, seznámen s mírou jeho rizika. 

3. Dodavatel bude poskytovat pozáruční servis prostřednictvím svých zaměstnanců, 

vybavenými pro plnění předmětu této smlouvy služebním průkazem, který je pro 

plnění předmětu této smlouvy platný pouze s průkazem občanským. 

4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům dodavatele vstup do objektu, kde je 

instalováno shora označené zařízení a umožnit jim nerušený výkon údržby, revizí 

a odstraňování závad (oprav) tohoto zařízení. 

5. Objednatel je povinen činit opatření znemožňující zásah třetích osob, či osob 

nepovolaných, do zařízení a dále činit taková opatření, aby bylo se zařízením 

manipulováno jen osobami poučenými o manipulaci se zařízením (znemožnit 

neodbornou manipulaci). 

 

V. 

Objednatel i dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které 

jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než 

k plnění podmínek této smlouvy. Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy 

postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

technické  normy a podmínky této smlouvy.  

 

VI. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností i účinností ode dne 

jejího podpisu oběma smluvními stranami. Výpovědní lhůta se stanoví v době trvání 3 

měsíců a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi. 

 

VII. 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, platí v ostatním ustanovení 

obchodního zákoníku v platném znění ev. příslušná ustanovení občanského 

zákoníku v platném znění. 

2. Veškeré změny této smlouvy vyžadují písemnou formu, opatřenou podpisy 

zástupci obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní 

stranu. Počet stran 5. Počet stran přílohy číslo 1., 3. strany.   

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň 

prohlašují, že si tuto řádně přečetli, že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

  

VIII. 

Seznam pracovníků oprávněných provádět výše zmíněné práce 
 



 

 

 Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru výše uvedeného pracovníka 

s dodavatelem, bude dodavatel objednatele neprodleně informovat.  

 

 

    Za dodavatele v Příbrami dne …………… Ing. Petr Honzík, p. Jícha Petr 

 

 

 

 

 

 

………….…..………………….……………………..…………………………………

. 
Podpis, razítko. 

 

 

 

 

 

Za objednatele v Příbrami dne ……..…… MUDr. Stanislav Holobrada, předseda 

představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

………….…..………………….……………………..…………. 
Podpis, razítko. 

 

Mgr. Tomáš Helebrant, místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

………….…..………………….……………………..…………. 
Podpis, razítko. 




