
SMLOUVA  O PROVÁDĚNÍ KOMPLETNÍ SERVISNÍ ČINNOSTI  ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
TRONIC 2000 

Objednatel:        Městská část Praha 17
  Žalanského 291/12b
  163 00 Praha 6 Řepy

Zastoupená:        PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou
IČ :    00231223
DIČ:   CZ00231223
Bank. spojení:   Česká spořitelna
č. ú.                     9021-2000700399/0800

Provoz:   Sportovní centrum Řepy
  Na Chobotě 1420, 163 00 Praha 6 Řepy

Zastoupený:    , technickým manažerem Zdravá sedmnáctka s. r. o.

a

zhotovitelem :       TRONIC CONTROL, s. r. o.
zastoupeným :            Ing. Vítem Mrázem, jednatelem
se sídlem :                Dělnická 27,  170 00 Praha 
kontaktní adresa: Nad Safinou I. č.p.449, 252 42 Vestec u Prahy
bankovní spojení:    
č. ú.                           
IČO :                        64943909
DIČ :                        CZ64943909
výpis z OR: Městský soud v Praze, v oddíle C, vložka 42576

1.Předmět plnění

Část MaR

1.1 – Zhotovitel se zavazuje provádět na základě požadavku   objednatele   servisní  práce  na  řídicím
systému TRONIC 2000,  jehož majitelem a provozovatelem je  objednatel  na objektu:  Sportovní  centrum
Řepy, Na Chobotě 1420, 163 00 Praha 6 Řepy
1.2 -  Servisními  pracemi podle  této  smlouvy se rozumí úkony za účelem obnovení   funkčnosti  řídicího
systému  do  stavu,  ve  kterém  se  nacházel  před  poruchou.  Zhotovitel  bude  poskytovat  technickým
pracovníkům objednatele rovněž poradenské služby týkající  se pravidelné a  běžné údržby,  zacházení  s
programovým vybavením a řídicími stanicemi a profylaktické prohlídky.
1.3 - Předmětem této smlouvy tedy nejsou jakékoliv činnosti kvalitativně či kvantitativně měnící stav řídicího
systému jako jsou např. nové požadavky na funkci, upgrady SW a HW atd.
1.4 - Zhotovitel se zavazuje vést pohotovostní sklad náhradních komponentů systémů TRONIC a zabránit
tak možné neopravitelnosti systému po HW stránce. 
1.5 - Zhotovitel se zavazuje dostavit k opravě ve lhůtě stanovené v článku 3 této smlouvy.
1.6 - Zhotovitel provede u objednatele jednou do roka profylaktickou prohlídku centrálního řídicího systému.
Termíny  prohlídek  budou  stanoveny  operativně.  Zhotovitel  bude  tyto  prohlídky  dokládat  rozsahem
provedených činností, včetně vyhodnocení stavu zařízení a doporučení oprav či inovací.
1.7 - Veškeré činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy se budou provádět na základě výzvy objednatele
na tel. .

2. Cena za servis
2.1 - Objednatel bude hradit za činnosti uvedené v předmětu plnění v bodech 1.1. až 1.6. takto, ceny jsou
uvedeny bez DPH:

a. Provádění profylaktických prohlídek všech řídicích systémů TRONIC na objektu, 1x ročně

cena obsahuje provedení prohlídky, včetně dopravy a zpracování zápisu                               
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b. Provádění servisní činnosti - úkony za účelem obnovení  funkčnosti řídicího systému do stavu, ve 
kterém se nacházel před poruchou / s garantovanou dobou dojezdu/

Cena za výjezd   (doprava+čas na cestě)       
Práce servisního technika na místě             od
Práce programátora                                   od
Vzdálená pomoc po telefonu hod        

2.2      Za dodržení  garantované doby výjezdu a pohotovostního skladu náhradních dílů dle bodu 1.5. bude  
hrazen měsíční paušální poplatek, výjezd je placen dle sazeb jako v bodu 2.1.,c .:

Doba dojezdu do 24 hodin/4dny (viz bod 3.3.) /měs.                          

2.3 - Při každém vyžádaném servisním zásahu technika zhotovitele na zařízení, na které se nevztahuje
záruční  doba zhotovitele, bude objednatel platit cenu všech náhradních dílů nutných k uvedení systému do
provozu. Aktuální ceník náhradních dílů systémů TRONIC 2000 je uložen na web stránkách  www.tronic.cz

nebo je možné si  jej vyžádat u zhotovitele.  Platnost tohoto ceníku  je jeden  kalendářní  rok,   ceny jsou
uvedeny bez DPH. Zhotovitel si vyhrazuje  právo úpravy cenových  položek ceníku v  závislosti na vývoji
cen obchodního zboží,  inflace a dalších technicko - ekonomických  obecně  platných  parametrů. 
2.4 - Veškeré činnosti servisního technika budou vykazovány ve formuláři (protokolu)  o  servisním  zásahu.
Tento  výkaz musí být písemně odsouhlasen oprávněným pracovníkem objednatele  a  bude sloužit jako
určující podklad pro vystavení faktury zhotovitelem.
2.5 - Za  prostoj servisního  pracovníka zhotovitele bude tento účtovat zvláštní sazbu -Kč  za každou
započatou hodinu prostoje. Prostojem se rozumí doba, po kterou  nebylo servisnímu technikovi zhotovitele
umožněno  provádět  požadované  práce  z  jakéhokoli důvodu z viny objednatele s výjimkou případů vis
major.
2.6. V případě změny rozsahu předmětu  plnění této smlouvy  a inflace  je zhotovitel povinen do 30.10.
daného roku  zaslat návrh  změny ceny. Tato změna  bude odsouhlasena  formou  písemného dodatku k  této
smlouvě.

3.Servisní lhůty
3.1 - Servisní lhůty níže stanovené a vzájemně dohodnuté považuje zhotovitel  za  závazné  pouze při
předání požadavku na servisní zásah na tel. 
3.2 - Před   vlastním  výjezdem  na  zásah  si  servisní pracovník zhotovitele může ověřit zpětným spojením
požadavek objednatele.
3.3 - Pro případy servisních zásahů garantuje zhotovitel lhůtu dostavení se svého pracovníka servisu dle
naléhavosti zásahu:  

havarijní zásah - dostavení se pracovníka servisu do 24 hodin 
servisní zásah  -  dostavení  se  pracovníka  servisu  do  4  pracovních  dnů,  jedná  se  o  poruchy,
nemající podstatný vliv na provoz technologie

3.4 - V případě změny kontaktních údajů je zhotovitel povinen  oznámit  tuto  změnu  písemně objednateli.

4.Místo plnění
Místem plnění jsou objekty ve vlastnictví objednatele, konkrétně ty prostory, ve kterých se nachází řídicí
podstanice a operátorská pracoviště TRONIC 2000, Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420, 163 00
Praha 6 Řepy

5.Odpovědnost za vady
5.1 - Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Záruční doba je 24 měsíců od provedení servisní práce nebo
namontování nového komponentu.
5.2 - Záruka se nevztahuje na následující případy:

 zařízení bylo použito k jinému účelu než výrobcem naprojektovanému,  nebylo dodrženo doporučení
nebo pokyny na údržbu a ošetřování dle návodů výrobců zařízení,

 k  poškození  zařízení  došlo  vlivem  živelné  pohromy  nebo  jiných  vlivů  nespecifikovaných  v
technických podmínkách popř. překročením limitů v nich uvedených,

 jedná se o zaviněné poškození zařízení nebo jeho části,
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2.5 - Za prostoj servisního pracovníka zhotovitele bude tento účtovat zvláštní sazbu --Kč Za každou
započatou hOdinu prOStOje. Prostojem se rozumí doba, po kterou nebylo servisnímu technikovi zhotovitele
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major.
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daného roku zaslat návrh zm ny ceny. Tato zm na bude Odsouhlasena formou písemného dodatku k této
smlouv .

3.Servisní lhůty
3.1 - Servisní lhůty níže Stanovené a vzájemn dohodnuté považuje zhotovitel Za závazné pouze p i
p edání požadavku na servisní zásah na tel.
3.2 - P ed vlastním výjezdem na zásah si servisní pracovník zhotovitele může Ov it Zp tným spojením
požadavek Objednatele.
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naléhavosti zásahu:

havarijní Zásah - dostavení se pracovníka Servisu dO 24 hodin
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4.MíStO pln ní
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Praha 6 Repy

5.0dpov dnost Za vady

5.1 - ZhOtOvitel p ejímá Záruku Za jakost díla. Záruční doba je 24 m síců Od provedení servisní práce nebo
namontování nOvéhO komponentu.
5.2 - Záruka se nevztahuje na následující p ípady:

0 Za ízení bylo pOužitO k jinému účelu než výrobcem naprojektovanému, nebylo dodrženO doporučení
nebo pokyny na údržbu a ošet ování dle návodů výrobců Za ízení,

0 k poškození Za ízení došlo vlivem živelné pOhrOmy nebo jiných vlivů nespecifikovaných v
technických podmínkách pOp . p ekrOčením limitů v nich uvedených,

0 jedná Se O zavin né poškození Za ízení nebo jeho části,



 jedná  se  o  chybnou  obsluhu  zařízení  nebo  jeho  části  v  rozporu  s  provozními  předpisy  nebo
doporučeními  výrobce  popř.   zhotovitele,  nebo  nebyly  dodrženy  montážní  předpisy  a  návody
výrobců zařízení ze strany objednatele.

6.Platební podmínky
6.1. -  Paušální poplatek bude zhotovitel  objednateli  hradit  na základě faktury, vystavené vždy na konci
kalendářního měsíce se splatností  14 dní ode dne vystavení faktury.
6.2  -  Cena  za  provedení  profylaktické  prohlídky,   servisní  výjezdy   a  náhradních  díly  vyměněných  při
servisním zásahu části MaR bude placena objednatelem zhotoviteli zvlášť na základě faktury, kterou vystaví
zhotovitel na podkladě odsouhlaseného servisního protokolu a bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení
faktury.

7.Závazky zhotovitele a objednatele

7.1 - Při nedodržení  servisních lhůt dle článku 3 smlouvy ze strany zhotovitele může mu objednatel krátit
měsíční  paušální  poplatek až do výše 50%. V případě opakování je toto důvodem k okamžité výpovědi
účinné doručením. 

7.2.  Veškeré jiné  opravy u zařízení  v  záruce smí  objednatel  provádět  jen  s  písemným  souhlasem
zhotovitele, jinak tím zaniká nárok objednatele ze záruky.

8.Závěrečná ujednání
8.1  -  Tato  smlouva  je  vypracována  ve  3  originálních  vyhotoveních,  z nichž  zhotovitel  obdrží  jedno  a
objednatel dvě vyhotovení.
8.2 - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok.  Pokud objednatel nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1
měsíc před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena neoznámí písemně zhotoviteli, že trvá na jejím
ukončení, smlouva se automaticky prodlužuje o dobu 12 měsíců a to i opakovaně. 
8.3 – Smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodu ve výpovědní lhůtě 3 měsíce, jejíž běh počíná prvním
dnem měsíce následujícího po doručení.
8.4 - Smluvní strany si ujednávají pro doručování veškerých písemností týkajících se této smlouvy, že za den
doručení se považuje pátý den ode dne předání zásilky k přepravě bez ohledu na skutečnost, zda se adresát
s doručovanou písemností v den doručení mohl seznámit či nikoli. Doručovacími adresami stran jsou adresy
uvedené v této Smlouvě. 
8.5  -  Tuto  smlouvu  lze  měnit  nebo  doplňovat  pouze  výslovným,  oboustranně  potvrzeným   smluvním
ujednáním,  podepsaným  oprávněnými  zástupci obou smluvních  stran závazným podpisem. 
8.6 - Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti  smluvních stran, jakož i právní
poměry z ní vyplývající nebo vznikající, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,  v platném znění a
navazujícími právními předpisy.
8.7 - Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem obou stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.
8.9 - Osoby zmocněné k jednání:

Ve věcech smluvních:      
za objednatele: PhDr. Jitka Synková           za zhotovitele: Ing. Vít Mráz

Ve věcech technických: 
za objednatele:                         za zhotovitele: 

V Praze dne: Ve Vestci dne: 

..............................................................
           Městská část Praha 17 

....................................................
  Tronic Control, s.r.o.

      PhDr. Jitka Synková, starostka                           Ing. Vít Mráz , jednatel
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0 jedná se o chybnou obsluhu Za ízení nebo jeho části v rozporu s provozními p edpisy nebo
doporučeními výrobce pop . Zhotovitele, nebo nebyly dodrženy montážní p edpisy a návody
výrobců Za ízení Ze strany objednatele.

6.P|atební podmínky

6.1. - Paušální poplatek bude zhotovitel objednateli hradit na Základ faktury, vystavené vždy na konci
kalendá ního m síce Se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury.
6.2 - Cena Za provedení profylaktické prohlídky, Servisní výjezdy a náhradních díly vym n ných p i
servisním Zásahu části MaR bude placena objednatelem Zhotoviteli Zvlášt' na Základ faktury, kterou vystaví
Zhotovitel na podklad odsouhlaseného servisního protokolu a bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení
faktury.

7.Závazky Zhotovitele a objednatele

7.1 - P i nedodržení servisních lhůt dle článku 3 Smlouvy Ze strany Zhotovitele může mu objednatel krátit
m síční paušální poplatek až do výše 50%. V p ípad opakování je toto důvodem k okamžité výpov di
účinné doručením.

7.2. Veškeré jiné opravy u Za ízení v Záruce smí objednatel provád t jen s písemným souhlasem
Zhotovitele, jinak tím Zaniká nárok objednatele Ze Záruky.

8.Záv rečná ujednání
8.1 - Tato Smlouva je vypracována ve 3 originálních vyhotoveních, Z nichž Zhotovitel obdrží jedno a
objednatel dv vyhotovení.
8.2 - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok. Pokud objednatel nejd íve 3 m síce a nejpozd ji 1
m síc p ed uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzav ena neoznámí písemn Zhotoviteli, že trvá na jejím
ukončení, smlouva se automaticky prodlužuje o dobu 12 m síců a to i opakovan .
8.3 - Smlouvu lze vypov d t bez uvedení důvodu ve výpov dní lhůt 3 m síce, jejíž b h počíná prvním
dnem m síce následujícího po doručení.
8.4 - Smluvní strany si ujednávají pro doručování veškerých písemností týkajících se této smlouvy, že Za den
doručení se považuje pátý den ode dne p edání Zásilky k p eprav bez ohledu na skutečnost, Zda se adresát
s doručovanou písemností v den doručení mohl seznámit či nikoli. Doručovacími adresami stran jsou adresy
uvedené v této Smlouv .
8.5 - Tuto smlouvu lze m nit nebo doplňovat pouze výslovným, oboustrann potvrzeným smluvním
ujednáním, podepsaným oprávn nými Zástupci obou smluvních stran Závazným podpisem.
8.6 - Pokud není v této smlouv uvedeno jinak, ídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní
pom ry Z ní vyplývající nebo vznikající, Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským Zákoníkem, v platném Zn ní a
navazujícími právními p edpisy.
8.7 - Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem obou stran a nabývá účinnosti dnem Zve ejn ní v registru
smluv.
8.9 - Osoby Zmocn né kjednání:

Ve v cech smluvních:
Za objednatele: PhDr. Jitka Synková Za Zhotovitele: Ing. Vít Mráz

Ve v cech technických:
Za objednatele:_ Za Zhotovitele:

V Praze dne: Ve Vestci dne:

M stská část Praha 17 Tronic Control, s.r.o.
PhDr. Jitka Synková, Starostka lng. Vít Mráz , jednatel
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