
Vazová 2452, Uherský Brod WWäUÍOdOOr. CZ
, , tel.: +420 572 635 100 inf0@autodoor. cz

VRATA l BRANY I ZAVORY

\.wfi AUTODOORWI
Servisní smlouva č. AD 5520 00903 01

Uzavřená podle § 269 a § 536 Obchodního Zákoníku S tím, že smluvnívztah účastníků této smlouvy
řídí, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.

Smluvní Strany:

Zhotovitel: Ing. Michal Kašný - AutoDOOR
se sídlem: Vazová 2452, 688 01 Uherský Brod
Zastoupená: Eva Kašná
číslo účtu: 107-1310660287/0100
IČ: 61705624
DIČ: cz7009124606
telefon: +420 572 635 100, +420 777 55 33 81
e-mail : eva@autodoor.cz

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
se sídlem: Peroutkovov nábřeží 434, 760 01 Zlín
zastoupená: JUDr. Josef Valenta
pro věci technické: Oldřich Vajsner
IČ: 62182137
Dıč: c262182137
telefon: +420 702 208 753
e-mail: oldrich.va1'Sner@ZZsZk.cZ

Smluvní strany se dohodly na smlouvě níže uvedeného znění :

1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je servisní činnost automatických dveřních Systémů a opravy závad u

'r I
'L objekt II místo ' druh 1 ks jperiodicita I
ý Z Z Z , , z i, V V z ., 1_ '. ý Z

I i sekční vrata 13
ZZS ZK Zlín | Peroutkovo nábřeží 434, Zlín automat'ęke qvere 2 12 měsícůposuvna brana 1

i i l křídlová brána l 1 _
ZZS ZK Zlín Il L.Váchy 602, Zlín Sekční vrata ` 4 ' 12 měsíců

ł ZZS ZK Slavičín Komenského 1, Slavičín Sekční vrata 3 12 měsíců I
I i ,_______› I, ___,_. : __ . : I

ı ZZS ZK Valašské Klobouky U Náhonu 1006, Va|.Klobouky I rolovací vrata _ 2 I 12 měsíců

2. Termín plnění
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou S tím, že Se Zhotovitel zavazuje
a) Pravidelně 1x Za výše uvedený počet měsíců provést:

- funkční kontrolu Systémů
- nastavení, promazání a Seřízení (Zaevidování možných komplikací)
- předání Zařízení do používání pověřenému pracovníkovi
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- vystavení protokolu o kontrolní prohlídce, po každé periodické prohlídce
b) Nejpozději do 48 hodin od nahlášení Závady Systému oprávněnou osobou ji budou kontaktovat

servisní technici. Akutní případy budou řešeny neprodleně.
c) Vždy Zajištěna dostupnost běžných náhradních dílů.

Plnění na Základě smlouvy bude ukončeno:
- vzájemnou dohodou
- výpovědí objednatele vjednoměsíční výpovědní lhůtě, která počne prvého dne měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověďzhotoviteli
- odstoupením Zhotovitele v případě neplnění platebních podmínek objednatelem

3. Cena
Smluvní cena Za servisní práce dle této smlouvy Se řídí dle ceníku Servisních prací, který je nedílnou
Součástí této Smlouvy
V průběhu prvniho čtvrtletí každého roku, bude provedena korekce ceny Za dílo o růst inflace, jejíž
výši každý rok oznamuje Český statistický úřad.
Vtakovém případě je Zhotovitel povinen vypracovat návrh dodatku ktéto smlouvě. Obě Smluvní
strany pak tento dodatek podepíší. Korekce ceny bude mít platnost vždy od 2 čtvrtletí roku.

4. Platební podmínky a záruka
Úhrada za předmět plnění bude prováděna na základě faktury Zhotovitele se splatností 14 dní ode
dne jejího vystavení.
Den rozhodný pro vystavení fakturyje podmíněn provedením prací dle Smlouvy.

5. Povinnosti zhotovitele
- Zajistit uvedené služby dle této smlouvy
- Zajistit pozáruční servis a opravy
- provádět Záznamy o Servisní činnosti, opravách a kontrolních prohlídkách

6. Povinnosti objednatele
- určit odpovědného pracovníka pro jednání se Zhotovitelem a pověřeného převzetím Systému do
užívání -v případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka bude určena jiná odpovědná osoba
- vést provozní deník o činnosti systému automatických dveří
- Zajistit volný vstup do nutných prostorů objektu pracovníkům provádějícím činnosti uvedené v této
Smlouvě

7. Závěrečná ujednání
Veškeré Změny a dodatky, odsouhlasené smluvními stranami ke Smlouvě, mohou Smluvní strany
učinit pouze písemnou formou.
Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního Zákoníku.
Tato smlouva je provedena ve dvou stejnopisech, vstupuje vplatnost a nabývá účinnosti níže
uvedeným datem

v Uherském Brodě dne 3_9_2020 ílüš'avutıššcké záchranná siužbšš
Ziíšvškéìiøkraje,“ 9.4:. _ *

Pèfťťuikovo'nául'eží 434 (_ 7
ˇ 4:fan Q Zlin , * l

""Wˇ ."Tffiˇ'/ 'WW-fm'y

Eva Kašna' JUDr. Josef Valenta
Za Zhotovitele Za Objednatele
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AUTODOOR
VRATA ı BRÁNY ı ZÁVORY

cENíK SERVISNÍcH PRACÍ

Vazová 2452, Uherský Brod
tel.: +420 572 635 100

wvl/.autodoor cz
info@autocloor. cz

Kč/1 hod Kč/1 hod
1 pracovník 2 pracovníci

PRIVÁT Elektro Závady, práce bez
620,- 1240,- lešení, mechanické menšího

rozsahu

„ Kč/1 hod Kč/1 hod
PRUMYSL 1 pracovník Z pracovníci

Elektro Závady, práce bez
Lehká oprava 620,- 1240,- lešení, mechanické menšího

rozsahu

Těžká oprava -------- 1560,- Pra? na lesem' vymenapruzın, panelu

cENÍK KONTROLNÍ PROHLÍDKY
Kč/1 hod - 1pracovník Kč/1 hod - 2 pracovníci

Privát 500,- 1000,-

600,- 1200,-Průmysl

Základní cena platí pro pracovní dobu 7 - 15:30 hod.
V prohlídce je Zahrnuto: seřízení a promazání, kontrola funkčnosti a kontrola bezpečnostních prvků.
Cena nezahrnuje dopravu, výměnu poškozených dílů, případné seřízení torzních pružin a Spotřební
materiál.
Cena Za náklady na dopravu a čas technika Strávený na cestě 14Kč/km.
Všechny cenyjsou uvedeny bez DPH.
Náročnější oprava a výměny opotřebovaných nebo poškozených dílů Za nové budou vždy řešeny
cenovou nabídkou, která bude předložena k Odsouhlasení.

PO servisní prohlídce bude vystaven protokol o kontrolní prohlídce.

PŘÍPLATKY:
0 Začaté servisní práce po 16hod a v Sobotu - příplatek 200Kč/hod a pracovníka k Základní

ceně
- 50% příplatek Základní ceny
- 100% příplatek Základní ceny

0 servis v Sobotu
0 servis v neděli a ve svátek

SLEVY:
0 uzavřená servisní smlouva - Sleva 10% Z ceny náhradních dílů
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0 servis v neděli a ve svátek

SLEVY:
0 uzavřená servisní smlouva - Sleva 10% Z ceny náhradních dílů

A UTODOOR
VRATA I BRANY I ZÁVORY

AUTODOOR
VRATA ı BRÁNY ı ZÁVORY

cENíK SERVISNÍcH PRACÍ

Vazová 2452, Uherský Brod
tel.: +420 572 635 100

wvl/.autodoor cz
info@autocloor. cz

Kč/1 hod Kč/1 hod
1 pracovník 2 pracovníci

PRIVÁT Elektro Závady, práce bez
620,- 1240,- lešení, mechanické menšího

rozsahu

„ Kč/1 hod Kč/1 hod
PRUMYSL 1 pracovník Z pracovníci

Elektro Závady, práce bez
Lehká oprava 620,- 1240,- lešení, mechanické menšího

rozsahu

Těžká oprava -------- 1560,- Pra? na lesem' vymenapruzın, panelu

cENÍK KONTROLNÍ PROHLÍDKY
Kč/1 hod - 1pracovník Kč/1 hod - 2 pracovníci

Privát 500,- 1000,-

600,- 1200,-Průmysl

Základní cena platí pro pracovní dobu 7 - 15:30 hod.
V prohlídce je Zahrnuto: seřízení a promazání, kontrola funkčnosti a kontrola bezpečnostních prvků.
Cena nezahrnuje dopravu, výměnu poškozených dílů, případné seřízení torzních pružin a Spotřební
materiál.
Cena Za náklady na dopravu a čas technika Strávený na cestě 14Kč/km.
Všechny cenyjsou uvedeny bez DPH.
Náročnější oprava a výměny opotřebovaných nebo poškozených dílů Za nové budou vždy řešeny
cenovou nabídkou, která bude předložena k Odsouhlasení.

PO servisní prohlídce bude vystaven protokol o kontrolní prohlídce.

PŘÍPLATKY:
0 Začaté servisní práce po 16hod a v Sobotu - příplatek 200Kč/hod a pracovníka k Základní

ceně
- 50% příplatek Základní ceny
- 100% příplatek Základní ceny

0 servis v Sobotu
0 servis v neděli a ve svátek

SLEVY:
0 uzavřená servisní smlouva - Sleva 10% Z ceny náhradních dílů

A UTODOOR
VRATA I BRANY I ZÁVORY
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