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Smlouva o poskytování služeb

uzavřená podle zákona cI 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poMěišíchpředpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: ELTES, s.r.o.
Zastoupený: Jng.Martinem Škábou, jednatelem
Sídlo firmy: Poděbradská 56, 198 00 Praha 9
Zápis obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, s.z. C 29630
IČ: 61504513
DIČ: C.Z61504513

Sídlo servisního střediska: Poděbradská 56 198 00 Praha 9

1.2. Objednatel: Národní technické muzeum
Zastoupený : Mgr.Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

I

2. Předmět smlouvy " "

2.1. Předmětem plnění je zajišťování pravidelných revizí, servisu a havarijního servisu
bezpečnostních systémů EPS (elektrická požární signalizace) podle požadavků
objednatele na základě aktuálně zjištěných závad a poznatků při provozu EPS v objektu
ČSD - NTM, Plasy, objekt Hospodářský dvůr.

2.2. Součástí servisu prováděného zhotovitelem na systémech EPS na objektu IID je
provádění :
a) Pololetní pravidelné zkoušky systému EPS - samočinných hlásičů požáru a případně

dalších zařízení, které EPS ovládá podle úkonů stanovených v ČSN 342710 a
vyhl.MV ČVR Č.246/2001 Sb., včetně zpracování písemné zprávy a zápisu do
požární knihy.

b) Roční pravidelné kontroly provozuschopnosti systému EPS s vypracováním revizní
zprávy a to v rozsahu platných ČSN a zápis do požární knihy.

2.3. Zhotovitel zqjistí v rámci servisu dodávky všech nezbytných a potřebných náhradních
dílů pro udržení uvedeného EPS v bezchybném a plně funkčním stavu.
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' ,·' 3. Čas plnění a místo plnění
r

ť" 3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy po dobu určitou na dobu 5 let
od l. září 2015 do 31. prosince 2020. Havarijní servis bude zhotovitel provádět

v jakémkoliv čase podle požadavků objednatele a to nejpozději do 12 hodin od
nahlášení požadavku na jeho provedení. Ostatní servis a provádění pravidelných
kontrol a revizí bude zhotovitel provádět v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.

3.2. Havarijní i běžný servis bude prováděn na základě telefonického a písemného
emailového oznámení objednatele, který zajistí přístup pracovníkům zhotovitele do
určených prostor.

3.3. Servis a dodávky materiáhi bude zhotovitelem proveden vždy na základě písemného
emailového požadavku objednatele, který po dohodě zajistí přístup pracovníkům
zhotovitele do určených prostor včetně dohledu po celou dobu provádění prací.

3.4. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat havarijní servis, tzn. je povinen zajistit příjczd a
zahájení práce technika nejpozději do 12 hodin od telefonického nahlášení závady
objednatelem. V případě porušení tohoto závazku se zavazuje zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-KČ. za každou započatou hodinu prodlení.

3.5. Místem plnění je CSD - NTM, Pivovarská ulice, Plasy, objekt Hospodářský dvůr.

4. Cena

4.1. Ceny za služby poskytované dle ČI. 2 smlouvy jsou stanoveny následovně:

Celková cena za provádění revizí a prověřování systému EPS podle č.l. 2.2., a), b)
smlouvy pro roky 2015 aŽ 2020, tzn. 5 pololetních zkoušek a 6 roČních kontrol je 59.046,-
KČ bez DPH, DPH 21 % 12.399,66,-KČ, cena vČetně DPH 71.445,66,-KČ (slovy:
sedmdesátjednatisíc ČtyřistaČtyřicetpět korun českých šedesátšest haléřů)

Tato celková cena je složena z těchto dvou dílčích cen :
Cena za jedno pololetní prověření EPS 4.920,-KČ bez DPH
Cena za jednu roční revizi EPS 5.741,-KČ bez DPII

Ostatní ceny :
Cena za jednu ukonČenou hodinu práce havarijního servisu 460,-KČ bez DPH
Cena za jednu ukonČenou hodinu práce běŽného servisu 350,-KČ bez DPH

4.2. Všechny nabídkové ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a platí pro celý rozsah
činností dle ČI. 2 smlouvy a po celou dobu platnosti smlouvy dle ČI. 3 smlouvy. Součástí
všech cen jsou náklady na dopravu.

4.3. Cena za jednu hodinu práce .je cena za servisní činnost zhotovitele při odstraňování
závad Ljištěných zhotovitelem nebo nahlášených objednatelem to bez ohledu na charakter
závady, termín a dobu jejího odstraňování. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a
to včetně nákladů na spotřební materiál a nákladů zhotovitele na dopravu tam a zpět. První
hodina práce se počítá jako započatá, všechny další podle skutečně odpracované doby.
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, 4.4. Díly a materiál pro servisní činnosti podle bodu 2.3. smlouvy bude zhotovitel fakturovat
, mimo uvedené ceny v čl.4.1. smlouvy. Pro ceny za díly a materiál má vybraný zhotovitel zapovinnost doložit, že jejich ceny jsou v čase a místě obvyklé, objednatel má právo na vlastní

,." ověření těchto cen a má právo požadovat od vybraného zhotovitele montáž kompatibilních

l dílů, které si zajistí nezávisle. Tímto postupem nebudou dotčena práva a povinnosti
,'" vyplývající z této smlouvy.
l
l
l

l'

' 5. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel vystaví daňovY doklad, do pěti pracovních dnů od provedení a ukončení
l' W

servisního zásahu, pravidelné revize nebo kontroly v souladu s čl.2 smlouvy a po jeho
převzetí objednatelem a ten neprodleně odešle objednateli.

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad, v termínu splatnosti a to do 30
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

5.3. Nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, je písemný
záznam o pokynu objednatele k provedení servisního zásahu, revize nebo kontroly. Daňové
doklady musí obsahovat rozpis provedených prací a přehled použitých náhradních dílů
včetně jejich cen a doklad o prokazatelném převzetí služby objednatelem.

5.4. Fakturační adresa objednatele: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78, Praha 7

6. Důvěrnost

6.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že bude se všemi informacemi, které získal
v souvislosti s plněním zakázky v souladu s touto smlouvou nakládat jako s infonnacemi
důvěrného charakteru a za žádných okolností je neposkytne jakýmkoliv fyzickým a
právnickým osobám a to i po skončení smluvního vztahu.

7. Záruka za provedené opravy a odpovědnost, sankce

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruky za provedené služby včetně dodávky
r materiálu podle Článku 2. smlouvy v délce 24 měsíců od data jejího prokazatelného převzetí

objednatelem.

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré přímé i nepřímé škody, které způsobí v důsledku plnění
této smlouvy objednateli a nebo třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti
této smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody a to v minimální
výši 10 mil. KČ.

7.3. V případě nedodržení stanoveného času pro dojezd pracovníka servisu a zahájeni prací
dle článku 3.4. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ za
každou započatou hodinu prodlení.

8. Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel se zavazuje zaznamenat rozsali každého servisního úkonu, revize nebo
kontroly do zápisu o předání a převzetí servisní služby a zároveň učinit zápis do
provozního deníku dotčeného zařízení.
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" 8.2. s výjimkou havarijního servisu uplatní objednatel na dodávku všech dalších náhradních
dílů písemný požadavek a jejich cenu na základě nabídky zhotovitele písemně odsouhlasí.

8.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv a jednostranně rozsah všech výše specifikovaných
služeb jakkoliv omezit. Toto své rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně
ve lhůtě pěti pracovních dnů předem.

8,4. Zhotovitel i objednatel mohou smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena.

A

l 8.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Že bez předchozího souhlasu objednatele

není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

' 8.6. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

, správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnouspolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

8.7. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazuýí, že budou uchovávat veškerou
dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními
předpisy.

8.8. Zhotovitel mna sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9.3. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

9.4. Smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou výtiscích.

V Praze dne 28.8.2015 V Praze dne 31.8.2015

O K

za objednatele za zhotovit 1e
Národní technické muzeum ELTES, s.r.o. 'r..· ':;
Mgr.Karel Ksandr Ing.Martin Škába =Lj 55
generální ředitel jednatel 198 00 g- Ž1cjUbě'lín ·

TEL.{F1 J(: ZE,1 ' 69 027
k.): £.1 5tj 45 13
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