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Smlouva o dílo č. 09/2012 
 

Číslo smlouvy objednatele 12366 
 

 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel: Letiště Ostrava, a.s. 
  zapsána u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2764 
  sídlem Letiště Ostrava č.p. 401 
  742 51 Mošnov 
 IČ: 26827719 
 DIČ: CZ26827719 
 Bank. spojení: Komerční banka Ostrava 1 
 Číslo účtu: 8651268930287/0100 
 Tel.: xxx 
 

Zhotovitel: TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o. 
  zapsána u KS v Ostravě oddíl C, vložka 41147 

sídlem Slezská 953/11 
                     741 01  Nový Jičín 
  Odpovědný zástupce: Ing. Václav Štihel - jednatel 
  IČ: 26880270 
  DIČ: CZ26880270 
  Tel., fax: xxx 
 
 
 
2. Předmět plnění 
 
Provádění revizí, kontrol, prohlídek a servisních prací na zařízení plynových kotelen 
v areálu Letiště Ostrava a.s. dle Harmonogramu revizí plynových, el. a tlakových 
zařízení, odb. prohlídek a servisních prohlídek kotlů 
 
 
 
3. Termín realizace 
 
➢ dle harmonogramu pro rok 2012 - 2013 
➢ opravy dle požadavku objednatele 
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4. Smluvní cena  
 
➢ Revize plynového zařízení dle vyhl. 85/1978 Sb.  
 1 x do 3 let od data poslední revize              
 plynové kotelny        xxx,- Kč 
 plynová zařízení v objektech      xxx,- Kč 
 

➢ Revize el. zařízení kotelny          
 1 x do 3 let od data poslední revize              
 plynové kotelny        xxx,- Kč 
 plynová zařízení v objektech      xxx,- Kč 
 

➢ Kontrola plynového zařízení dle vyhl. 85/1978 Sb. 
 1x za rok                  
 plynové kotelny        xxx,- Kč 
 plynová zařízení v objektech      xxx,- Kč 
 

➢ Revize tlakových nádob 
 1x za rok                  
 za 1 kus         xxx,- Kč 
 

➢ Odborná prohlídka kotelny dle vyhl. č. 91/1993 Sb. 
 1 x ročně                  
 plynové kotelny        xxx,- Kč 

 
➢ Kalibrace detektorů plynu  
 1 x ročně                  
 za 1 kus                       xxx,- Kč 

 
➢ Servisní práce – typové položky 
 spotřebič do 10 kW        -  atmosférický hořák                                    xxx,- Kč 
 spotřebič do 50 kW        -  atmosférický hořák                                    xxx,- Kč 
 spotřebič nad 50 kW      -  atmosférický hořák                                 xxx,- Kč 
 spotřebič do 50 kW        -  přetlakový hořák                                     xxx,- Kč 
 spotřebič nad 50 kW      -  přetlakový hořák                                     xxx,- Kč 
 spotřebič nad 300 kW    -  přetlakový hořák                                     xxx,- Kč 

 
➢ Servisní práce – úkonové položky 
 Vyzkoušení funkce automatického ovládání hořáku – kotle:     xxx,- Kč 
 Vyzkoušení funkce mechanických částí hořáku – kotle:        xxx,- Kč 
 Vyzkoušení funkce reg. zařízení – termostatu:       xxx,- Kč 
 Vyzkoušení funkce zabezpeč. zařízení hořáku – kotle:     xxx,- Kč 
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➢ Servisní práce – hodinové sazby 
 servis a opravy spotřebičů                                                                   xxx,- Kč       
 opravy – elektro, plyn                    xxx,- Kč 
 opravy – vodo, topo                                                                             xxx,- Kč   
 materiál dle skutečných cen 

 
➢ Doprava 
 osobní automobil                                                                            xxx,- Kč/km 
 nákladní automobil               xxx,- Kč/km 

     
 

Ceny jsou platné pro rok 2012 a 2013. V dalších letech mohou být upraveny se 
souhlasem obou stran. 
 
5. Způsob platby: 
 

Po provedení prací uhradí objednatel zhotoviteli částku na základě vystavené 
faktury. K výše uvedeným cenám přísluší pro rok 2012 DPH ve výši 20 % (pro rok 2013 – 
dle platné legislativy). 
 
6. Podmínky provedení díla 
 
 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k danému zařízení a potřebným energetickým 
zdrojům v uvedeném termínu. 
 
7. Závěrečná ustanovení 
 
           Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce platnou od 
prvního dne následujícího měsíce po doručení. 

Budou-li v průběhu prací zjištěny skutečnosti, které zhotovitel při uzavírání této 
smlouvy nevěděl, je zhotovitel povinen neprodleně tyto skutečnosti oznámit objednateli.  

Takto vzniklé situace budou řešeny formou písemných dodatků ke smlouvě 
odsouhlasených a podepsaných oběma stranami. 
 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a 
objednatel druhé oboustranně odsouhlasené provedení. 

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku 
v platném znění. 
 
V Mošnově dne ……………………..   V Novém Jičíně dne ………………… 
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
     za objednatele                  za zhotovitele 


