
SERVISNÍ SMLOUVA
číslo smlouvy zhotovitele 1219690128

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a za použití ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Článek 1
Smluvní strany

1. Zhotovitel:
Obchodní jméno společnosti:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze

Sídlo společnosti:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

ELTODO, a.s.

oddíl B, vložka 1573,

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

452 74 517

CZ45274517

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Kontaktní spojení:

(dále téžjako „Zhotovitel)

Ing. Libor Pověj šil, člen představenstva a výkonný
ředitel divize Městská infrastruktura

Jaroslav Pernica

a

2. Objednatel:

se sídlem:
osoba oprávněnájednat
oprávněný zástupce:

ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Břeclav
Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Bc. Svatopluk Pěček, starosta města

Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
Ing. Karel Osička, MBA, vedoucí technických služeb

00283061
CZ00283061

(dále téžjako „ Objednatel)
(dálejen také společně „Smluvnístrany “)
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Článek 1
Předmět smlouvy

01. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele po sjednanou dobu, bez vyzvání, v souladu
splatnými právními předpisy a za úplatu poskytovat servisní služby spočívající v provádění
odborných prohlídek a revizí elektrické instalace zařízení: „Světelné signalizační zařízení
ve městě Břeclavi“, jmenovitě uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen "SSZ") v rozsahu:

a) provádění periodických odborných prohlídek SSZ v četnosti Ix ročně;
b) provádění periodických revizí SSZ v četnosti Ix za tři roky;
c) provádění odborných oprav poruch, vad a škod na zařízení, vč. event. úprav SW řadiče s

ohledem na objednatelem požadovanou změnu řízení - vše na základě samostatné objednávky
objednatele.

02. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady a škody na zařízení, které byly způsobeny neoprávněným
zásahem třetích osob nebo objednatelem.

Článek 2
Čas plnění

01. Odborné prohlídky budou prováděny v pravidelných termínech jedenkrát ročně v měsíci červnu
po dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel uvědomí objednatele o konkrétním datu provedení
údržby světleného zařízení nejméně 7 dnů předem. V případě, že objednatel s datem navrženým
zhotovitelem nesouhlasí, musí ho o této skutečnosti neprodleně informovat (telefonicky,
e-mailem).

02. První periodická revize SSZ bude provedena v roce 2021, následně každé 3 roky, vždy v měsíci
červnu.

03. Zhotovitel provede veškeré práce s odbornou péčí. O provedené kontrole vyhotoví doklad v
písemné formě v souladu s příslušnými předpisy.

04. Případné zjištěné závady a poškození, které by ohrožovaly řádný provoz SSZ, budou neprodleně
sděleny odpovědným pracovníkům objednatele a po souhlasu objednatele budou tyto závady a
poškození zhotovitelem odstraněny v dohodnutých termínech a za úhradu.

05. V případě poruchy SSZ, popř. zjištění vady nebo poškození, vyzve objednatel zhotovitele, aby se
dostavil ke zjištění příčin a rozsahu poruchy, vady nebo poškození a zajistil v co nejkratší době
zprovoznění, popř. opravu SSZ. Poruchy, vady a poškození budou hlášeny na dispečink
zhotovitele

Článek 3
Doba platnosti smlouvy

01. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti od data podpisu oběma
smluvními stranami.

02. Vedle zákonných důvodů může tuto smlouvu vypovědět kterákoliv smluvní strana
bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou.

03. Výpověď musí být dána písemně a výpovědní doba počíná běžet první kalendářní den měsíce
následujícího po jejím písemném doručení druhé smluvní straně.

Článek 4
Odstoupení od smlouvy

01. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení termínů
uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 30-ti denní lhůtě. Tímto
není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.

02. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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03. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč.
věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

04. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo dle 
ustanovení Článku 5 této smlouvy a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně 
případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

Článek 5
Ceny servisních činností

01. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedené periodické odborné prohlídky a 
revize, stanovenou podle rozsahu provedených prací a ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy. Po provedení prací a jejich potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad a 
objednatel je povinen cenu za dílo uvedenou v daňovém dokladu zaplatit ve lhůtě splatnosti, která 
je dohodnuta na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury).

02. Cena za provádění odborných oprav poruch, vad a škod na zařízení, vč. event. úprav SW řadičů s 
ohledem na objednatelem požadovanou změnu řízení, bude stanovena dohodou smluvních stran na 
základě nabídky zhotovitele, podle rozsahu oprav nebo SW úprav a podle rozsahu použití 
náhradních dílů. Tato cena bude uhrazena na základě samostatné objednávky objednatele a 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu ve lhůtě splatnosti, která je dohodnuta na 30 dnů od 
data vystavení daňového dokladu (faktury).

03. V případě, že objednatel neuhradí cenu ve sjednaných lhůtách splatnosti, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 6
Společná ustanovení

01. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k zařízením, která jsou 
předmětem servisních služeb.

02. Zhotovitel garantuje, že jakýmkoliv servisním zásahem z jeho strany nebude porušena funkčnost 
stávajícího zařízení.

03. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel prokazatelně nevěděl a 
vědět nemohl, které ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu a čase, zavazuje se 
neprodleně objednatele o tom informovat a projednat s ním další postup.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

01. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebo neúčinným, platnost a 
účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstane nedotčena. Namísto takového neplatného 
nebo neúčinného ustanovení budou ostatní ustanovení této smlouvy vykládána přiměřeným 
způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této smlouvy podle 
původního záměru smluvních stran. Současně se strany zavazují nahradit neplatné či neúčinné 
ustanovení ustanovením novým, odpovídajícím obsahu a smyslu ustanovení původního.

02. Vztahy účastníků vyplývající z této smlouvy, které tato smlouva neupravuje, se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

03. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

04. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že při jednáních s touto smlouvou souvisejících 
postupovaly čestně a v souladu s platnými právními předpisy a současně se zavazují, že takto 
budou postupovat i při plnění této smlouvy a při veškerých činnostech s touto smlouvou 
souvisejících.

05. Smluvní strany se taktéž zavazují, že budou vždy jednat a přijmou taková opatření, aby nevzniklo 
důvodné podezření na spáchání trestného činu či nedošlo k jeho spáchání, tedy tak, aby kterékoli 
ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, nebo nevznikla trestní
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odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
Pokud některá ze smluvních stran má podezření na nedodržení tohoto závazku jakoukoli smluvní
stranou, je povinna o tomto ihned informovat druhou smluvní stranu a postupovat dle zákonem
stanovených podmínek.

06. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen dodatkem k ní uzavřeným v písemné formě,
podepsaným oběma smluvními stranami.

07. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

08. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z
nich.

1 8 -03- 2020
V Praze dne:.......................................
Za zhotovitele: Ing. Libor Pověj šil,
ELTODO, a.s.
člen představenstva
a výkonný ředitel divize Městská infrastruktura

25. 03. 2020
V Břeclavi dne:............................
Za objednatele: Bc. Svatopluk Pěček
Město Břeclav
starosta města
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Příloha č. 1

CENÍK

Druh zboží/služby Cena za jednotku
bez DPH

Odborná celková prohlídka a zkoušky SSZ 01, 02, 04, 05, 06 8.500 Kč/ks

Odborná celková prohlídka a zkoušky SSZ 03 13.500 Kč/ks

Periodická revize SSZ 01, 02, 04, 05, 06, vč. vypracování revizní zprávy 4.800 Kč/ks

Periodická revize SSZ 03, vč. vypracování revizní zprávy 6.800 Kč/ks

Hodinová sazba - opravy 490 Kč/hod.

Hodinová sazba při změně SW řadiče 1000 Kč/hod.

Náklady na cestovné 12 Kč/km

1 8 -03- 2020

V Praze dne: .......................................
Za zhotovitele: Ing. Libor Pověj šil, 
člen představenstva a
výkonný ředitel divize Městská infrastruktura

25. 03. 2020 /

V Břeclavi dne:............................
Za objednatele: Bc. Svatopluk Pěček 
starosta města
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Příloha č. 2

Soupis SSZ

01 - SSZ křižovatky Sovadinova

02 - SSZ křižovatky U soudu

03 - SSZ křižovatky T.G. Masaiyka

04 - SSZ křižovatky U Lidlu

05 - SSZ křižovatky U nemocnice

06 - SSZ křižovatky Sovadinova, J. Palacha, Smetanovo nábřeží

1 8 -03- 2020

V Praze dne: .......................................
Za zhotovitele: Ing. Libor Povejšil, 
člen představenstva
a výkonný ředitel divize Městská infrastruktura

25. 03. 2020
V Břeclavi dne:............................
Za objednatele: Bc. Svatopluk Pěček 
starosta města


