
SERVISNÍ SMLOUVA

č.005/2021

uzavřená mezi :

BERNDORF BÁDERBAU s.r.o.

Sídlo : Bystřice č.p. 1312, 739 95 Bystřice nad Olší

zastoupená : panem Rudolfem Cieslarem —jednatelem Společnosti

IČO : 25855247

DIČ : C225855247

b. spojení:—

č. účtu :

tel/fax :

mobil :_

e-mail:—

homepage:

(dále jako „zhotovitel")

  

  

 

Městská část Praha 17

Sídlo : Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 — Řepy

zastoupená : Mgr. Alenou Kopejtkovou - starostkou

IČO : 00231223

DIČ : C200231223

b. spojení : Česká spořitelna

č. účtu :9021-2000700399/0800

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

( dále jako „objednatel“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tuto

SERVISNÍ SMLOUVU:

I.

Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je poskytování pravidelného servisu na tělese

nerezového bazénu včetně příslušenství, výše uvedenému objednavateli v rozsahu

a za podmínek stanovených touto smlouvou.



||.

Servisní interval.

. Na výše uvedené zařízení byl touto smlouvou sjednán tento servisní interval:

vždy na základě písemně nebo mailové objednávky ze strany objednatele.

Objednateli z této smlouvy nevyplývá povinnost servis ze strany zhotovitele

využn.

. Jednotlivé termíny budou upřesněny vždy po vzájemné tel. mail. nebo fax.

dohodě

III.

Cena.

. Cena byla sjednána na základě Ceníku služeb dodavatele BERNDORF

BADERBAU s.r.o., platného pro rok 2020 takto :

- paušální cena za 1 hod práce servisního technika : ,- Kčlhod

- paušální cena za 1 hod cestovní čas servis. techn : ,- Kčlhod

- paušální cena za 1 hod čekací čas servis. techn : ,- Kčlhod

- paušální cena za 1 km servisího technika : ,- KčIkm

. Fakturace za zhotovené servisní práce bude prováděna vždy na základě

odsouhlasené a podepsané servisni zprávy. Splatnost jednotlivých faktur 14 dní

od vystavení.

. Vedle toho objednatel dále hradí výměnu opotřebovaných dílů a spotřebovaný

režijní a čisticí material, který předem písemně odsouhlasil.

. Ke všem výše uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši.

. Zhotovitel zašle objednateli ceník platný pro daný kalendářní rok vždy nejpozději

do konce měsíce ledna v daném kalendářním roce.

V.

Závěrečná ustanovení.

. Tato servisní smlouva byla uzavřena na období 12 měsíců. Smlouva se vždy

automaticky prodlužuje o 12 měsíců, nevypoví-li tutu smlouvu jedna ze smluvních

stran písemnou formou nejpozději 3 měsíce před ukončením účinnosti smlouvy.

. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že prodlení objednatele

s uhrazením faktur přesáhne 14 dní.



3. Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že zhotovitel

bude plnit tuto smlouvu tak, že:

a) jeho prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním Servisních prohlídek

přesáhne 10 dní

b) jeho prodlení s řádným a včasným dokončením příp. vad a nedodělků přesáhne

10 dní,

0) kvalita Servisních prohlídek bude vykazovat hodnoty nižší, než bylo smluveno

nebo předepsáno platnými CSN

d) provedené Servisní prohlídky opakovaně a přes upozornění objednatele vykazují

nedostatky

Tímto není dotčena možnost odstoupení podle ustanovení zák.č. 89/2012 Sb.,

týkajících se odstoupení od smlouvy

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy podle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pro účely jejího

zveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani metadat k ní

se vážících za vyloučené z uveřejnění.

5. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou

dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků podepsaných

statutárními orgány obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje

dohoda o celém textu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy

toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto smlouvou se řídí občanským

zákoníkem. Dále strany sjednávají, že pokud nebylo v této smlouvě ujednáno

jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a vznikající (včetně práv a

povinností stran) občanským zákoníkem v platném znění.

6. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této

smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze

smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně

závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti všechny předchozí případné smlouvy

o provádění údržby a servisu uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

9. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zékona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila

Rada městské části Praha 17 na svém 84. zasedání dne 26. 5. 2021 usnesením

č. 000186/2021.

10.Tato smlouva je vyhotovena celkem ve 4 exemplářích, z nichž po dvou obdrží

každá ze smluvních stran.



Kontaktními osobami na straně zhotovitele 'Isou :

tel. I fax.:—

mobil.—

na straně odběratele :

- pan_

tel.:—

e-mail:—

 

V Bystřici dne : V Praze dne :

zhotovitel objednatel

BERNDORF BÁDERBAU s.r.o. Městská část Praha 17

Rudolf Cieslar Mgr. Alena Kopejtková

jednatel společnosti starostka


