
     
 

Platnost formuláře od  22.1.2018 

Strana 1 / 3  

WWW.OTIS.COM 

Typ smlouvy: ZÁKLADNÍ „OL“ 
Číslo smlouvy: Q0886 

Mezi níže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Q0886 

na servis a opravy zdvihacích zařízení (dále jen „Dodatek“) 

Objednatel  
Obchodní firma, jméno, název: Město Přeštice (dále jen objednatel) 
Sídlo, místo podnikání - ulice, číslo: Masarykovo nám. 107 
Sídlo, místo podnikání - PSČ, město: 334 01 Přeštice 
Rejstříkový soud:  
Identifikační číslo: 00257125 
Daňové identifikační číslo: CZ00257125 
Banka:  
Číslo účtu / kód banky:  
Jednající: Mgr. Karel Naxera, starosta 
Ve věci smlouvy oprávněn jednat:  
Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat: 
Kontaktní/Fakturační adresa: Město Přeštice 
 Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 
Telefon, fax, e-mail: 

Název akce: Město Přeštice 

Zhotovitel  
Obchodní firma: OTIS a.s. (dále jen zhotovitel) 
Sídlo - ulice, číslo: J. Opletala 3506/45 
Sídlo - PSČ, město: 690 02 Břeclav 

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, spisová značka B 536, zápis ze 
dne 30. září 1991 

Identifikační číslo: 423 24 254 
Daňové identifikační číslo: CZ423 24 254 
Banka: Komerční banka Břeclav 
Číslo účtu / kód banky: 10804651/0100 
Jednající: 
 
 
 
Ve věci smlouvy oprávněn jednat: 
Telefon a email obchodního zástupce 
Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat: 
 
Kontaktní adresa: OTIS a.s. 
 Karlova 3, 301 00 Plzeň  

Datum účinnosti dodatku od: 1. 10. 2019 

Hlášení provozních poruch: 
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Typ smlouvy: ZÁKLADNÍ „OL“ 
Číslo smlouvy: Q0886 

1. Úvodní ustanovení 
1.1.  Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. Q0886 na servis a opravy zdvihacích zařízení 

s účinností od 1.9.2018, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provádět 
servisní činnosti na zdvihacích zařízení v objektech specifikovaných v čl. 5 Smlouvy, za 
podmínek ve Smlouvě sjednaných, a objednatel se zavázal zaplatit za tuto činnost odměnu ve 
sjednané výši.   

2. Předmět dodatku  

2.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení spolupráce na zařízení č. jednotky Q2042 (Husova 
964, Přeštice), Q2043 (Husova 965, Přeštice), Q2044 (Husova 966, Přeštice) a Q2045 (Husova 
967, Přeštice). Důvodem ukončení spolupráce na těchto zařízeních je vznik samostatných SVJ. 
V souvislosti s touto změnou se mění čl. 5 Smlouvy – Seznam zařízení, jehož aktuální znění je 
uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, kde jsou rovněž uvedeny aktuální paušální ceny za 
sjednané služby. 

2.2. Ostatní ustanovení a body smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravené nebo nezrušené, zůstávají 
v platnosti. 

3. Závěrečná ustanovení  
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 1.10.2019. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, oba s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

3.3. Objednatel i zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

3.4. Otis a.s. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony 
a předpisy nebo s etickými pravidly, která se vztahují na OTIS a.s., kromě jiného včetně pravidel 
mezinárodního obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám 
nebo právním subjektům, které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným 
sankcím. V případě, že bude později zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, 
ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si 
OTIS a.s. právo ukončit s okamžitou platností stávající smlouvu z mimořádných důvodů. 

 

V Plzni dne 6. září 2019 
 
 
 
 
 
 

____________________________                  _______________________________ 
                Razítko a podpis objednatele                                          Razítko a podpis zhotovitele 
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Typ smlouvy: ZÁKLADNÍ „OL“ 
Číslo smlouvy: Q0886 

 
 
 
 
 

Příloha č.1  Seznam zařízení 
 
 

15% 21%

Q2046 3049 OHF 630/0,63/3/3 OZ 12/2016 B/I 3/3/0,5 Máchova 556, Přeštice 500,00   200,00   700,00 

500,00   200,00   700,00 

Cena bez DPH DPH 

500,00 75,00 

200,00 42,00 

700,00 117,00 

Jednotka 

číslo
Výrobní 

číslo

Typ zařízení                                      
Nosnost / rychlost             

Počet stanic / nástupišť

Rok uvedení výtahu 

do provozu nebo 

odborné zkoušky 

242,00 

Druh 

kategorie 

výtahu

Lhůty provádění odborné 
prohl. / prevent. údržby / 

provozních prohl. (periody 

jsou uvedeny v měsících)

Název, adresa budovy       

Cena v Kč / měsíc pro práce 
podléhající DPH

817,00 

Celková 

měsíční cena 
za jednotku v 

Kč bez DPH

Celková měsíční cena v Kč bez DPH:

Výpočet ceny za měsíc dle předmětu smlouvy vč. DPH

Cena s DPH 

Služby předmětu smlouvy 15% DPH

Služby předmětu smlouvy 21% DPH

Cena předmětu smlouvy celkem

575,00 

 
 


