
„Pravidelný servis na motorgenerátorech"

Veřejná zakázka malého rozsahu

a_smlouvg anopvueie: CTOL‘M’!

SMLOUVA o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-Il/2012 ze dne 29.5 2012, v platném znění

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

lČO: 00023001 DIČ: c200023001

zastoupená: lng. Michalem Stiborkem, MBA - ředitelem

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710, Praha 1

(dále jen „objednatel ")

ALTRON, a.s.

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3609

se sídlem Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

IČO: 64948251 DIČ: C264948251

zastoupená: lng. Martinem Součkem, členem představenstva

bankovní spojení: CITIBANK, a.s., Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 2507810108/2600, 1021105711/5500

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jako „smluvnístrany'í jednotlivě jako „smluvnístrana")

uzavírají níže uvedeného dne vsouladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále též „občanský zákoník"), tuto smlouvu:

Preambule

1. Účelem této smlouvy je zabezpečit odborný servis na motorgenerátorech po dobu 3 let vsídle

objednatele. Objednatel vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu, na jejímž základě vybral

nejvýhodnější nabídku účastníka —zhotovitele uvedeného v této smlouvě, který prohlašuje, žeje v oblasti

provádění prací specifikovaných vtéto smlouvě odborníkem, dané práce spadají do předmětu jeho

podnikání a je sto provést veškeré zde uvedené činnosti dle svých nejlepších znalostí a zkušenosti,

vsouladu spříslušnými právními předpisy, veškerými technickými normami a vsouladu stouto

smlouvou, a to řádně a včas.

!. Úvodníustanovení

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Pravidelný servis na motorgenerátorech“, evidované pod registračním číslem VZ IKEM PZ-2019-

0000721, a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu a

z nabídky zhotovitele podané v rámci citovaného výběrového řízení.

2. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran

podmínky a požadavky obsažené vzadávacích podmínkách výběrového řízení uvedeného vodst.

1. tohoto článku a v občanském zákoníku.

3. Smluvní strany se zavazují jednat v rámci obchodního styku založeného touto smlouvou poctivě, a to

v souladu s ust. § 6 odst. 1 občanského zákoníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

odborný pozáruční servis a údržbu motorgenerátorů (dále též servisní úkony, servisni práce) a jejich

součástí typu CAT 3412 SN:81218695, CAT 3412 SN: 81218694, CAT 3412 SN: 1EZO3968, ČKD PRAHA

AM6 1—8 SN: KRR 075 B, FG WILSON PH 35 E2 SN: FGPVET06APDF19741 a Kl POWER 5KJR90AS SN:

5KJ3648 (dále též jako zařízení), vše ve vlastnictví objednatele (dále též dílo). Objednatel se zavazuje
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vždy převzít provedené dílo či jeho konkrétní část a zaplatit zhotoviteli cenu ve sjednané výši, a to

způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Servism’ práce zhotovitele zahrnují dle této smlouvy zejména:

a. Profylaktickou údržbu (nastavení napětí a frekvence při zátěži, prohlídku mechanických a

elektrických částí zařízení, výměnu oleje MG 1x ročně, výměnu olejového filtru MG 1x ročně,

ekologickou likvidaci vyjetého oleje MG, výměnu palivového filtru MG 1x ročně, v případě nutnosti

doplnění chladici kapaliny MG, kontrolu a vyčištění MG, seřízení parametrů MG, kontrolu

startovacích baterií, kontrola mechanických Částí, kontrola těsnosti palivové soustavy, kontrola

těsnosti chladící soustavy a kontrola spalinových cest).

Zajištění poruchového servisu.

Preventivní výměnu dílů.

Likvidaci baterií.

Revizi elektrického zařízení.

Vypracování písemného protokolu po každém, zhotovitelem provedeném, úkonu dle této

smlouvy.
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3. Specifikace výše uvedených servisních úkonů je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace

servisních činností".

4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění servisních prací na zařízeních uvedených vtéto smlouvě v souladu

stouto smlouvou a zajištění dalších případných požadavků objednatele. Objednatel své požadavky

vyspecifikuje ve své objednávce, která bude zhotoviteli předána písemnou formou nebo elektronicky (e-

mailem, dokumentem ve formátu PDF apod.). Při nahlášení závad či poruch bude objednatel postupovat

následovně:

4.1 telefonicky nahlásí poruchu na servisní linku zhotovitele:_

4.2 a současně zašle požadavek s objednávkou na e—mailovou adresu:_

Po příjezdu provede technik zhotovitele diagnostiku poruchy. Závady menšího rozsahu budou

odstraněny neprodleně, u závad většího rozsahu budou zahájeny práce na jejich odstranění. Servisní

práce budou zajišťovat technici zhotovitele, kteří jsou schopni provádět veškeré manipulace, opravy a

jiné servisní úkony na zařízení uvedeném v této smlouvě a v souladu s touto smlouvou.

5. Zhotovitel je povinen provádět veškeré servisní úkony dle této smlouvy s odbornou péčí, v ujednaném

čase a dle písemných příkazů objednatele, provádět je v souladu s touto smlouvou a v souladu

s platnými právními předpisy a technickými normami. V případě nevhodné povahy věci či nevhodného

příkazu objednatele směrem ke zhotoviteli, je zhotovitel povinen v souladu s ust. § 2594 02 upozornit

objednatele na příslušné nevhodné skutečnosti, jestliže tyto nevhodné skutečnosti mohl zhotovitel zjistit

při vynaložení odborné péče. Nevyjádří—li se objednatel do 3 dnů ktomuto upozornění ze strany

zhotovitele, platí, že objednatel trvá na provedení příslušného úkonu dle této smlouvy spoužitím

předané věci nebo podle daného příkazu. V případě, kdy zhotovitel přerušil kvůli nevhodnému příkazu

servisní úkon dle této smlouvy z důvodu nevhodného příkazu, prodlužuje se o dobu přerušení doba

sjednaná pro provedení servisního úkonu dle této smlouvy.

6. Zhotovitel není vprodlení se servisními úkony dle této smlouvy, pokud objednatel neposkytne

dostatečnou součinnost k provedení konkrétního úkonu v souladu s touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Za provádění konkrétních činností dle této smlouvy se objednatel zavazuje hradit zhotoviteli ceny

uvedené v Příloze č. 2 „Servisní ceník MG”. Konečná cena bude vždy účtována dle skutečně provedených

činnosti.

2. Ceny uvedené v odst. 1, resp. v Příloze č. 2, jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou neměnné po celou

dobu účinnosti této smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s_činností

podle této smlouvy a zadávací dokumentace (zejména náklady na servis a vlastní provedení servisu,
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náklady na dopravu, čas strávený na cestě, pojištění, náklady na spotřební materiál a ostatní náklady a

další související náklady).

Mimořádné úkony či dodávky náhradních dílů, které nejsou obsaženy v této smlouvě či jejich přílohách,

budou předmětem samostatné dohody mezi smluvními stranami.

Zhotoviteli vzniká právo na vystavení konečné faktury po řádném provedení díla. Dílo je provedeno, je-

li dokončeno a předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který

bude vždy přílohou vystavené faktury. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy na provedení díla.

Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu

(faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení

objednateli.

Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., vplatném znění), a že číslo bankovního účtu

zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně

podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném

systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není

zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez

DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a

zákona o DPH. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu

o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona

č. 235/2004 Sb.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního

účtu, který je zveřejněn správcem daně 3 ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak

neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném

správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a

úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu

z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 923 a návazně za vystavení daňového dokladu

(faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb.2ho£ov\l—_eš je povinen nahradit objednateli škodu,

která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto

smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu

provádění díla ve smyslu § 2611 02.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na každém daňovém dokladu číslo veřejné zakázky —tzv. evidenční číslo

VZMR —jedná se o číselný údaj uvedený v zápatí této smlouvy.

Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo nebude-li na faktuře uvedeno evidenční číslo

VZMR nebo bude—li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,

přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozím odstavci začíná běžet až dnem doručení řádné faktury

objednateli.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provádět opravy na svůj náklad a na své nebezpečí.

Při provádění oprav zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou odbornou péčí.

Při provádění servisních úkonů zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit provoz ostatních technologií

a celého objektu objednatelea je povinen dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární
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předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele i dodržovat provozní

podmínky objednatele (Příloha č. 3 této smlouvy).

Po dobu servisních prací spolupracuje objednatel se zhotovitelem na zajištění provozních podmínek tak,

aby nedošlo k ohrožení chodu a provozu zařízení bezprostředně souvisejícím se servisovaným zařízením.

Zhotovitel splní svou povinnost řádného provedení díla, resp. části díla této smlouvy předáním protokolů

odpovědnému zástupci objednatele.

Zhotovitel je povinen zachovávat na pracovišti čistotu a pořádek, odstraňovat případné odpady

a nečistoty vzniklé prováděním prací.

Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti nebo případné změny

při provádění činnosti.

Odpovědnost za škodu, způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené práce, nese zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře přebírá odpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a P0

při provádění své práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé

náklady zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.

Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy dojde ke způsobení

škody objednateli nebo jinému subjektu, až již z nedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, poskytnout objednateli finanční

kompenzaci. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

V. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s provozními podmínkami areálu, resp. místy plnění díla.

Objednatel má právo na včasné a řádné provedení činnosti v souladu s jeho potřebami a oprávněnými

zájmy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činnosti. Zjistí—li, že zhotovitel provádí činnost v rozporu

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným

prováděním.

Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu

podklady, které má u sebe a které jsou pro řádně a úplné provedení činnosti nezbytné.

Objednatel umožní zhotoviteli a jeho zaměstnancům příjezd a parkování servisního vozidla a vstup

pracovníků do prostor zařízení a technických/technologických místností k zařízení, kde budou

požadovány servisní práce. V případě, že technikovi zhotovitele nebude umožněn vstup do některých

prostor, oznámí tuto skutečnost neprodleně odpovědnému zástupci objednatele.

Objednatel zajistí vypnutí napájecího síťového napětí do zařízení, ve kterých bude požadován servisní

zásah. Nemůže-li objednatel z provozních důvodů síťové napětí vypnout, upozorní na to zhotovitele.

VI. Záruční podmínky

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno podle podmínek výše uvedených,

zadávací dokumentace uvedené v této smlouvě a podmínek stanovených právními předpisy

a ustanoveními technických norem platných v době zhotovení předmětu plnění.

Záruka se vztahuje na veškeré objednané servisní práce, úkony a náhradní díly dodané zhotovitelem,

pokud nebude v konkrétním případě sjednáno jinak.

a. Záruční doba na baterie, které byly vyměněny v rámci provedení servisního úkonu dle této

smlouvy, se stanovuje na 24 měsíců při dodržení provozních teplot daných výrobcem

konkrétních baterií tj. 15 °C — 23 °C.

b. Záruční doba na náhradní díly a komponenty se stanovuje na 12 měsíců. ,
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c. Záruční doba na úkony zhotovitele realizované v rámci tzv. poruchového servisu uvedeného

v této smlouvě se stanovuje na 6 měsíců.

Konkrétní záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí konkrétního úkonu zhotovitele dle této

smlouvy, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Zhotovitel dále podmiňuje platnost záruky na vyměněné baterie a náhradní díly tím, že na zařízení bude

prováděna pravidelná profylaktická údržba dle této smlouvy, a dále tím, že objednatel zajistí provádění

všech servisních zásahů na zařízení výhradně zhotovitelem.

V případě výskytu vady na komponentech zařízení, bateriích či provedených úkonech, na které se

vztahuje záruka dle této smlouvy, je objednatel povinen vadu bezodkladně reklamovat, a to písemně na

adresu sídla zhotovitele, nebo e-mailem na adresu zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě. Zhotovitel je

pak povinen dostavit se k odstraněnítéto vady do 12 hodin od obdržení reklamace ze strany objednatele.

V opačném případě se dostává zhotovitel do prodlení.

VII. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě opožděného nástupu na opravu reklamované poruchy dle čl. Vl. odst. 5. povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou byt' započatou hodinu prodlení s nástupem

na odstranění poruchy. Další smluvní pokuty pro případ porušení konkrétních povinností ze strany

zhotovitele jsou pak uvedeny v Příloze č. 1 ktéto smlouvě. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není

dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ.

V případě prodlení s úhradou faktury objednatelem může zhotovitel požadovat úrok z prodlenív souladu

s obecně závaznými právními předpisy.

Objednatel je oprávněn započíst případné smluvní pokuty proti faktuře vystavené zhotovitelem.

VIII. Ostatní ujednání

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 (tří) let. Před uplynutím této doby může být ukončena

písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí tři měsíce

a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé

smluvnístraně.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.1.2020, ne však dříve

než dnem jejího zveřejněnív Registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb. Zveřejněnív registru smluv zajistí

objednatel.

V případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, je smluvní strana, která

se porušení nedopustila oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit. Za podstatné porušení smluvních

povinností smluvní strany považují zejména neprovedení konkrétních servisních úkonů ze strany

zhotovitele, a to ani po předchozím písemném upozornění objednatele a poskytnutí mu dodatečně

přiměřeně lhůty kjeho provedení, a to v délce 30 dnů, nebo prodlení objednatele s úhradou konkrétní

částky, je-li objednatel v prodlení po dobu více než 30 dnů, či vstup kterékoliv smluvní strany do likvidace

nebo zjištění úpadku kterékoliv smluvní strany.

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných

právních předpisů, zejména OZ. Strany se rovněž dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před

žádným ustanovením OZ, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany

výslovně vylučují použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1751 a § 2050 občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni

ani za jinakjednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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Veřejná zakázka malého rozsahu

6. Obsah této smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma

smluvními stranami.

7. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk

s platností originálu.

8. Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni v obchodnich věcech kjednání tyto osoby:

Za objednatel—vedoucí OTZB

“Mom—'ema"—

2a zhotovitele: _, telefon: _ , e-ma":

9. Za objednatele jsou oprávněni vtechnických věcech kjednání, nahlašování poruch, podepisování

a potvrzování výkazů pracovníkům zhotovitele o provedem’ příslušné práce tyto osoby:

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 - 3:

Příloha č. 1 Specifikace servisních činnosti

Příloha č. 2 Servisní ceník MG

Příloha č. 3 Bezpečnostnípředpisy a požadavky platné pro externífirmy dodávajícis/užby

v areálu IKEM

V Praze dne 1 l._ []2_ 2020 V Praze Dne 23. 1. 2020

za Institut klinické a experimentální medicíny: za ALTRON, a.s. :

  
Ing. Michal Stiborek, MBA Ing. Martin Souček

ředitel člen představenstva
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Pravidelný servis na motorgenerátorech

SPECIFIKACE SERVISNÍCH ČINNOSTÍ

1. PROFYLAKTICKÁ ÚDRŽBA zahrnuje pravidelné prohlídky a údržbu Zařízení dle ČSN EN a požadavků

výrobce či dodavatele daného Zařízení.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

V rámci pravidelné prohlídky a údržby MG Zařízení bude provedena:

Kontrola palivového systému

Kontrola chladicího systému

Kontrola olejového systému

Kontrola výfukového systému

Kontrola startovacích akumulátorů

Kontrola veškeré kabeláže

Kontrola svorek

Vizuální kontrola záložního zdroje

Profylaktická údržba bude prováděna Zhotovitelem 1x ročně vždy v měsíci září nebo po

dohodě s Objednavatelem v jiném období. Přesný termín Profylaktické údržby sdělíZhotovitel

objednateli písemně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději 7 dní před konáním Profylaktické

údržby. Nebude-li tento termín Objednavateli vyhovovat, může být Profylaktická údržba

provedena Zhotovitelem vjiném termínu dle dohody Smluvních stran.

Za Profylaktickou údržbu Objednavatel uhradíZhotoviteIi cenu v paušálnívýši (za jeden zásah

Profylaktické údržby) dle servisního ceníku Zhotovitele, včetně ceny vyměněných dílů a

komponentů.

Cena za Profylaktickou údržbu bude hrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem 1x

ročně, přičemž faktura bude Zhotovitelem vystavena vždy po provedení servisního zásahu.

V
V
V
V
V
V
V
V

2. PORUCHOVÝ SERVIS zahrnuje opravy jakýkoliv vad (včetně výměny vadných baterií či baterií

nesplňující požadované parametry) či odstranění odchylek od technických parametrů, které jsou

pro daná Zařízení stanoveny právními předpisy, výrobcem či dodavatelem Zařízení nebo jsou

obvyklé, včetně uvedení Zařízení do opětovného provozu.

2.1.

2.2.

2.3.

Poruchový servis bude prováděn v případě potřeby na základě požadavku Objednatele

učiněného v níže uvedené formě, popř.: na základě zjištění učiněných při Profylaktické údržbě

či elektrických revizí. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k provedení Poruchového servisu

zpravidla do 72 hodin 0 obdržení požadavku Objednavatele a požadovanou opravu Zařízení

provést v co nejkratší době. Vyžaduje-li si technický charakter závady delší dobu k provedení

požadované opravy, než je obvyklé, informuje Zhotovitel Objednavatele o této skutečnosti a

současně sdělí Objednavateli přibližnou lhůtu, ve které bude požadovaná oprava provedena.

Hlášení potřeby Poruchového servisu bude vždy provedeno Objednavatelem, a to jak

telefonicky, tak e-mailem. Veškeré kontakty jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (čl. II. ods. 4).

Hlášení potřeby Poruchového servisu bude vždy zahrnovat alespoň:

> Místo poruchy;

Datum a hodinu nahlášení poruchy;

Specifikaci vady (charakter a projev vady);

Typ a výrobní číslo Zařízení;

Jméno zástupce Objednatele ve věcech technických, včetně telefonického a e-

mailového spojení. Nebude-li tento údaj v hlášení obsažen, má se za to, že

oprávněným pracovníkem Objednavatele k hlášení poruch Zařízení je osoba

uvedená ve Smlouvě o dílo (čl. VIII odst. 9).

V
V
V
V
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2.4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že vadné Zařízení či jeho část bude po dobu opravy

dočasně nahrazeno náhradním Zařízením o parametrech dostatečných pro dané účely.

2.5. Za Poruchový servis Objednavatel uhradí Zhotoviteli cenu ve skutečné výši dle Servisního

ceníku Zhotovitele aktuálního ke dni provádění Poruchového servisu, včetně ceny

vyměněných náhradních dílů a komponentů.

2.6. Cena za Poruchový servis bude uhrazena na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po

provedení příslušného Servisního zásahu.

2.7. Vpřípadě prodlení Zhotovitele s nástupem na Poruchový servis, je Objednatel oprávněn

požadovat po Zhotoviteli zaplacenísmluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu

prodlení.

. PREVENTIVNÍ VÝMĚNA DÍLÚ spočívá ve výměně dosud funkčních dílů s cílem předejít poruše

Zařízení po předchozím projednání a odsouhlasení Objednatelem. Preventivní výměna dílů bude

provedena Zhotovitelem buď v návaznosti na výzvu Objednatele nebo na základě zjištění při

Profylaktické údržbě, Poruchového servisu či Revizích. V těchto případech bude Preventivnívýměna

dílů provedena jen v návaznosti na předchozí projednání a po písemném či e-mailovým

odsouhlasení Objednatelem. Preventivní údržba dílů bude provedena vtermínu dle dohody

Smluvních stran.

3.1. Za Preventivní výměnu dílů Objednatel uhradí Zhotoviteli úplatu ve skutečné výši dle

Servisního ceníku Zhotovitele aktuálního ke dni provádění Preventivní výměny dílů, včetně

ceny vyměněných dílů a komponentů.

3.2. Cena za Preventivní výměnu dílů bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem

po provedení příslušného Servisního zásahu.

. LIKVIDACE BATERIÍ spočívá vodebrání a ekologické likvidaci použitých, vadných a vyměněných

baterií tvořících součást Zařízení.

4.1. Vpřípadě, že Likvidace baterií bude prováděna vnávaznosti na předchozí Profylaktickou

kontrolu, Poruchový servis, Preventivní výměnu dílů nebo Revizi. V ostatních případech bude

Likvidace baterií provedena v ceně sjednané Smluvními stranami „ad hoc".

. REVIZE elektrického zařízení představujíprohlídky Zařízenídle obecně závazných právních předpisů,

včetně vydání reviznízprávy. Revize budou prováděnyv periodicitě vyplývajícíz příslušných obecně

závazných právních předpisů, technických norem, doporučení výrobce či dodavatele Zařízení.

Přesný termín Revize sdělíZhotoviteI Objednateli písemně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději 7

dnů před dnem konání Revize. Nebude-Ii tento termín Objednavateli vyhovovat, může být

Profylaktická údržba provedena Zhotovitelem v jiném termínu dle dohody Smluvních stran.

5.1. Revize elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy — Objednavatel uhradí

Zhotoviteli úplatu ve skutečné výši dle Servisního ceníku Zhotovitele aktuálního ke dni

provádění Revize.

5.2. Cena za Revizi bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po provedení

příslušného Servisního zásahu.

5.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na Revizi, je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli zaplacenísmluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
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Institut klinické a experimentální medicíny

 

 

 

 

 

dodavatel: ALTRON, a.s.

adresa: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

IČ: 64948251

DIČ: CZG4948251 
 

 

profilaktická údržba motorgenerátorů cena za 1 rok cena za 3 roky
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT 3412 SN: 81218695 16 600,00 Kč 49 800,00 Kč

CAT 3412 SN: 81Z18694 16 600,00 Kč 49 800,00 Kč

CAT 3412 SN: 1E203968 16 600,00 Kč 49 800,00 Kč

ČKD PRAHA AM6 l-8-SN2KRR 075 B 7 300,00 Kč 21 900,00 Kč

FG WILSON PH 35 E2 SN: FGPVETO6APDF19741 4 200,00 Kč 12 600,00 Kč

KJ POWER 5KJR9OAS SN: 5KJ3648 6 600,00 Kč 19 800,00 Kč

celkem v Kč bez DPH 203 700,00 Kč

SERVISNÍ CENÍK

poruchový servis cena

cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny v pracovní dny 930,00 Kč

cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny o víkendech, státních svátcích a

mimo pracovní dobu* 1 650,00 Kč

cena servisního úkonu jednoho pracovníka — specialisty HW/SW po dobu 1 hodiny 930,00 Kč

doprava servisního technika 910,00 Kč

zaškolení obsluhy pokud bude požadována v jiném termínu než při instalaci 1 860,00 Kč

preventivnívýměna dílů cena

cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny v pracovní dny 930,00 Kč
 

cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny o víkendech, státních svátcích a

mimo pracovní dobu* 1 650,00 Kč
 

 

 

 

 

 

 

     
cena servisního úkonu jednoho pracovníka - specialisty HW/SW po dobu 1 hodiny 930,00 Kč

doprava servisního technika 910,00 Kč

zaškolení obsluhy pokud bude požadována v jiném termínu než při instalaci 1 860,00 Kč

likvidace baterií cena

v rámci profylaktické údržby, poruchového servisu, preventivní výměny dílů a revize 1 500,00 Kč

revize cena

periodická revize 1x za 3 roky 21 600,00 Kč

 

Poznámky:

takto označené položky vyplní uchazeč

všechny uvedené cenyjsou v Kč bez DPH

* pracovní doba v rozmezí 7:00 - 19:00 hodin
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M

Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

dodávající služby v areálu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele

nahlásit se na centrální dispečink ASR IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou

zastupuje, a čas příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas

odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky

a prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1.

10.

11.

Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a

bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků v místě realizace

díla, zejm. pro zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je

určena kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM.

Při provádění prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších

sjednaných subjektů, je externí dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes

kontaktní osobu, aby se vyloučilo jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je

kompetentní vůči pracovníkům externího dodavatele k vydávání pokynů pro zajištění

BOZP.

Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za

činnost pracovní skupiny.

Vstup do jiných částí budovy, nesouvisející s pracovní činnosti externího dodavatele, je

přísně zakázán.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a

upozorňující nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech

nemocnice, a dále na místech, kde je to výslovně zakázáno.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti v areálu

IKEM viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavate|“, kterou obdrží při svém

nahlášení na centrálním dispečinku ASR IKEM.

Pro svářečské, řezací, Ietovací a rozmrazovací práce je externí dodavatel povinen řídit se

příslušnými předpisy a požární směrnicí pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným

povolením pro tyto práce.

Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišt'uje externí

dodavatel na vlastní náklady.

Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel v plném rozsahu odpovědnost za

vlastní řízení prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník

práce; zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanoveni podmínek

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších

předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů.

Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě

zajištěna.

Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele

v průběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel

v plném rozsahu.

 



12.

13.

14.

15.

16.
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Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v

areálu IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní

značení, příkazy a omezeni.

Úmyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny znedbalosti,

opravňují objednatele k tomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele z areálu IKEM,

ukončil uzavřené smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.

V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných

návykových látek, včetně jejich jakékoliv distribuce

Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí

dodavatel povinen odstranit na vlastní náklady a vlastni riziko vsouladu saktuálně

platnými právními předpisy .

Odpovědný pracovník dodavatele

. byl seznámen environmentálnimi aspekty dodávky/služby,

. doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané

oprávněnými orgány státní správy a

. před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o Iikvidaci nebezpečných

odpadů vzniklých v důsledku provádění dila.

Shromažďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby

na odpad, kontejnery apod.)

Externí dodavatel byl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM,

a to:

08 109 Nakládání s chemickými látkami a směsmi

OS 111 Požární ochrana

OS 112 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OS 304 O hygienické a protiepidemické péči v IKEM

OS 308 Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi

08 601 Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM

08 606 Rozvody medicinálních plynů

08 609 Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle

Provozního řádu OTSS IKEM, vplatném znění, a identifikaci rizik vyskytujících se na

pracovištích, na kterých budou zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o

souhrnu opatření kjejich eliminaci.

Seznámení s výše uvedenými předpisy zajišťuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo

pověřený pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje aje kontaktní

osobou pro pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že

se s výše uvedenými přepisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi

seznámil další své pracovníky, kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.


