
DuŠan Šíbl
Ruprechtov 54, 683 04 Drnovice
IČO: 10130853, DIČ: CZ6410190446
Tel: "
email:
(dále jen zhotovitel)

a

Nemocnice Vyškov, p.o.
Purkyňova 235/36, Nosálovice 682 01 Vyškov
IČO: 00839205, DIČ: CZ00839205
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, ředitelem nemocnice
(dále jen objednatel)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dílo
o poskytování servisních sluŽeb

I.
Předmět plnění

l. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pravidelné provádění revizí a servisu zařízení VZT
uvedené v příloze Č.1 — soupis instalovaného zařízení, jež je nedílnou součástí této
smlouvy.

2. Pravidelné provádění revizí spočívá v kontrole fůnkčnosti přístrojů podle platných
norem a návodů k obsluze vydaných výrobcem zařízení a v zajištěni pravidelné
údržby spočívající v čištěni přístrojů a výměně filtrů.

3. Běžnou opravou se rozumí odstranění poruchy výměnou nebo opravou poškozeného
dílu na místě, přičemž celková hodnota vadných dílů a práce s výměnou spojené
nepřesáhne částku 5.000,- KČ.

4. Opravou mačného rozsahu se rozumí oprava, jejíž předpokládaná hodnota náhradních
dílů přesahuje částku 5.000,- KČ. V toňjto případě je nutné předběžné schválení
objednatelem.

5. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele uhradit cenu za provedené
revizní a servisní práce.

II.
Termín plnění

l. Poruchy hlásí objednatel přímo Zhotoviteli v době od 7.00 do 16.00 hod.
2. Při ohláŠení poruchy uvede typ přístroje, pracoviště, p'ojevy závady.
3. Zhotovitel započne opravu přístroje na odborném pracovišti objednatele nejpozději do

24 hodin od nahlášení závady.
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III.
Cena a platební podmínky

l. Smluvní cena za pravidelné provádění revizí, údržby a běžných oprav se sjednává
dohodou ve smyslu z. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném mění v celkové výši
577 000,- KČ bez DPH (slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc korun českých).

2. Hodinová sazba pro opravy mačného rozsahu byla stanovena na 600,- KČ bez
DPH/hod.

3. Opravy značného rozsahu budou účtovány dle výkazu provedených práci a použitých
náhradních dílů.

4. Ceny uvedené v bodech l a 2 jsou maximálni a po dobu platnosti smlouvy
zhotovitelem nepřekročitelné.

5. Splatnost faktur Činí 60 dní od předání faktur zhotoviteli.
6. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004

Sb., v platném mění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, zejména
pak:

· IČ, DIČ, název a sídlo prodávajícího a kupujícího
· evidellční číslo daňového dokladu
· předmět plnění
· označení bankovního spojení prodávajícího
· udání ceny zboží lbez DPH, včetně DPH/
· fakturovanou částku l bez DPH, včetně DPH/,
9

Kupující je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit, a to do data splatnosti:

· obsahuje-li nesprávné cenové údaje
· obsahuje-li nesprávné náležitosti
· chybí-li ve faktuře některé z náležitostí

7. Faktury - daňové doklady, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou
v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je kupující oprávněn vrátit
ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k doplněni nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti
faktury - daňového dokladu počne běžet dnem doručení opravené faktury - daňového
dokladu kupujícímu. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu v námitce, které
konkrétní nedostatky faktura - daňový doklad má a doložit případné nesrovnalosti
s jeho tvrzenými skutečnostmi, jinak se lhůta splatnosti původní faktury - daňového
dokladu neprodlužuje.

8. Za den splatnosti se považuje odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.

9. Při nedodržení sjednaného termínu nástupu nebo dokončení opravy je objednatel
oprávněn žádat slevu z ceny za práci v daném kalendářním měsíci ve výši 0,05% za
každý den prodlení. Dobu prodlení je přitom povinen zaznamenat do výkazu práce
servisního technika.

10. Nárok na smluvní pokutu dle předchozího bodu nelze uplatnit, pokud bylo splnční
závazku znemožněno objednatelem nebo bylo-li způsobeno vyšší mocí.

11. Při prodlení objednatele s placením dlužné částky je zhotovitel oprávněn, účtovat úrok
z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, ve výši 0,05%
z ceny denně.
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IV.
Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaného
servisu, za dodržováni norem a předpisů při používání technických prostředků,
materiálu a věcí. Dále zodpovídá za škody na majetku objednatele vzniklé svým
protiprávním jednáním a porušením platných předpisů a norem.

2. Zhotovitel poskytuje na provedený servis a použité náhradní díly záruku v délce
24 měsíců.

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí provedené práce objednatelem.
4. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu servisu okamžitě po

jejich zjištění, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne provedení servisu.
5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit oprávněně reklamované vady servisu.
6. V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na

přiměřenou slevu z ceny provedeného servisu.
7. Objednatel ztrácí nárok na slevu z ceny podle předchozího bodu, pokud neumožní

zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.

V.
Práva a povinnosti

1. Provedené práce, včetně spotřebovaného materiálu, zaznamená servisní technik
zhotovitele do výkazu práce, který předloží zástupci objednatele k odsouhlasení
a převzetí. Z provedené revize bude vyhotoven písemný záznam.

2. Zhotovitei se zavazuje, že v případě opravy značného rozsahu bude neprodleně
informovat objednatele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo schvalovat zhotoviteli opravy mačného rozsahu
4. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a revize v souladu se zásadami o metrologii

s evidovanými, pravidelně kontrolovanými či kalibrovanými měřidly.
5. Objednatel se zavazuje v rámci provádění sjednaného servisu vytvořit pracovníkům

Zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce.

VI.
Ostatní ujednání

l. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

2. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smlouvy odstoupení ihned, tj. do
3 dnů od doručení písemného oznámeni ze strany objednatele při následujících
událostech:

a. nekvalitních dodávek (včetně nedodržování termínů oprav)
b. pomalého řešení reklamací

3. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při pLnění smluvních
povinností, budou řešeny přednostně dohodou. Pokud by nedošlo k dohodě, je
ujednáno, že v případě sporu, je příslušný pro jeho rozhodnutí soud v sídle
objednatele.

4. Místem výkonu práce bude sídlo objednatele.
5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2022.
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6. Tuto smlouvu je možno vypovědět písemně s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž
výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné
výpovědi druhé straně.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotovena ve
dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha Č.1 - soupis instalovaného zařízení.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě snížení počtu zařízení uvedených v příloze se

celková cena snižuje o vyřazená zařízeni.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě zvýšení počtu zařízení bude cena za servis

nového zařízeni totožná jako u zařízení obdobného typu.
11. Jakékoli zrněny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných

číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato
smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

12. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této
smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu třetí štranC.

13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že tato
nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že
porozuměly jejímu obsahu a že s obsahem souhlasí. Podepsání této smlouvy je
projevem jejich svobodné vůle.

14. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu
s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím
uveřejněním v úplném mění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných
dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy
v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Soupis instalovaného zařízení

V Ruprechtově dn" 30 "08" 2021 Ve Vyškově dn' 30 -08- 2021

3S"'"service
Dušan Šibl
683 'Ô
ič: 46 " °
Tol: 0

Nemocnice Vyškov,
PuTkyňwa 36, 682 01 Vyškov

IČO 00839205 DIČ: CZOO839205
te1.· 517 3 |195

"
za
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Příloha Č.1 smlouvy o dílo - Soupis instalovaného zařízení

Cena v kč bez
Název zařizenI Množství UmIstěnI jednotky dph

revize/rok/ks

Revize vzduchotech. zařIzení lx měsíČně

KOK 160 2
Rekuperátor TNC-8 2

KDK 080 2
Rekuperátor 2
Lapač tuku 29

Haler HSU-09 TUNDRA 2
Haier1U 60 1

KDKL 040 1

KDKE 040 1

Re

Předsunutá filtrace 3

Revize vzduchotech. zařIzenI a klimajednotek Ix za 3 měsíce

DVJ 315 2
DVJ 355 1
Carrier 42HMCO24 1
Daikin R45 GZ 7V11 1

Hitachi RAS 5144 C 1

Haler HSU 18 1

Haler HSU 50 1
Haler HSU35TA08/R3 (DB) 1

Daikin RKS 25B VMB 1
Daikin R35 GZ 7V11 1
Haler HSU 22HV03/R2 1
Haler HSU 28H03/R2 1
HaierHCFU 28 H3/ R2 1

Haler HSU - 24TA08/R2 (DB) 1

Haler HSU 48 2
Split GEA 1
Haler HSU 18 GB 03/ R2 1
Mitsubishi MX2-8A 140 VA _ 1
server
RNE 250 2
KDKL 040 2
Ventilátor kanálový k 125 3
Haler HSU 18TDO2/R2 (DB) 1

Haler HSU 12 TA08/R2 (DB) 1

Sinclaier MVE 36 1
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Ventilátor radiální EBB - 175 2
Klimat. jednotka SNE 800 2
Haler HSU 35 1
Daikin RXM SON2V1B9 1

Revize vzduchotech. zařízenI a klimajednotek lx za 6 měsíců

Samsung 1
AR12TXHZAWKNEU
Haler HSU 12 1
Haler HSU 018 1
Carrier 38 XL 018G 1
Carrier 51HMC 1
Carrier 38 GL 009G 1
Haler HSV 14 RB 2
Midea MSG09HRN-2 1
Haler HSV 12RB 03/R2 1
Carrier 38TC318G-703-40 1
Haler HSV IRB 03/R2 1
Haler HSV 18 HV 03/R2 2
Sinclair ASF - 18 AL 2
Sinclair ASH -18 AK 2
Sinclair FC E 24 al 1
Haler HSV 12 R8 1
Protipožární klapky 7
Protipožární klapky 11
Protipožární klapky 8 J
ProHpožární klapky 6
Proúpožárni klapky 10
Protipožární klapky 23
Protipožární klapky 2 J
Protipožární klapky 12
Požární mřížka 2 J
Servis VZT jedn. vC. 1 9 500,00
dod.fíltru, tkaniny a práce
Ventilátor Bělimo NM230
(CHÚC) 2
Ventilátor Bělimo NM230 2
(CHÚC)
DVJA 450 4
DVJ 280 6
Haler HSU 12 1
Fuitsu 1
Haler HSU -18 GB 03 l R2 1
Haler 4U26 2
Haler 5U34 4
Haler HSU09-GEOS 1
Haler 2U 50/70-AS 35 1
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Haler 2U 50/70-AS 35 1
Daikin RXM 35 2
Haler HSU 12 2
Haler HSU 12 2
Haler HSU - 18TA08/RZ (DB) 1
HaierTundra HSU25 1

Revize úniku freonových plynů klimajednotek nad 3 kg náplně lx roČně

Sinclair ASF - 18 AL 2

Sinclair ASH -18 AK 2

Sinclair ASH -18 AK 1

Sinclair ASH -18 AK 1

MITSUBlSHl MX2 - BA 140
VA 1

MITSUBISHI MX2 - BA 140
VA 1

CARRIER 38 TCF 318G - 703 -
40 1

Haler 4U26 2

Haler 5U34 4

Haler 1U60 1

Servisní práce

Servisní práce 5

Mimořádný výjezd o
víkendech a v nočních
hodinách pouze na 1
pracoviště zařIzenI CT a OZlS
server

MrazÍcÍa chladÍcÍ boxy lx ročně

Mrazicí box -30°C 1
Mrazicí box -35°C 1
Ch|adÍcÍbox +4"C 1
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Ch|adÍcÍ box 1
Ch|adÍcÍ box mr 8 1
Ch|adÍcÍ zařízení 1
Chladírna zděná přÍruční
sklad 1
Chladírna zděná KJ-M28 3
Chladírna zděná KJ-MC-18 4
Chladírna zděná UT6217 GIL 1

Revize vzduchotech. zařIzenI a klimajednotek lx za 12 měsíců

Haler HCFU 140S2 2
Haler HSU70TA 1

Budova B2 - CLR, Neurologie

Daikin vnitřní nástěnná
jednotka (FXAQ40P-2ks, 4
FXAQSOP-1ks, FXAQ63P-1ks)
Daikin vnitřní nástěnná
jednotka (FXAQ20P-2ks,
FxAQ25P-14ks, FXAQ32P- 18
2ks)
Venkovní kondenzační
jednotka MiniVRV systému 1
Qch=33,5kW
Venkovní kondenzační
jednotka MiniVRV systému 1
Qch=28kw
Daikin vnitřní nástěnná
jed notka (FXAQ20P-1ks,
FXAQ25P-16Ks, FXAQ32P_ 19
Iks, FXAQ63P-1ks)
Venkovní kondenzační
jednotka MiniVRV systému 1
Qch=22,4kW
Venkovní konden začni
jednotka MiniVRV systému 1
Qch=28kW
Daikin vnitřní nástěnná
jednotka (FXAQ20P-1ks,
FXAQ25P-16ks, FXAQ63P_ 18
Iks)
Venkovní kondenzační
jednotka MiniVRV systému 1
Qch=22,4kW
Venkovní kondenzační
jednotka MiniVRV systému 1
Qch=28kw

Kondenzační jednotka VZT
jednotky inventorová Daikin 2
Qch=22,4kW
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Požární klapka ruční a
teplotní se servopohonem 11
AC 230V

Větráni sociální

Požárniklapka se 13
servopohonem AC 230V
Požární klapka ruční a
teplotní s elektromagnetem 3
S AC 230V

Větráni CHÚC (budova B2)

Regulační klapka těsná se 2 700,00
servopohonem AC 230V

Daikin FTXM 35M vnitřní 1
nástěnná jednotka
Venkovní kondenzační 1
jednotka Qch=3,5kW

Chlazeni místnosti SLP (budova B2)

Daikin FTXM 35M vnitřní 1
nástěnná jednotka
Venkovní kondenzační 1
jednotka Qch=3,5kW

Chlazeni cho

Daikin FFA50A vnitřní 1
kazetová jed n otka
Venkovní kondenzační

1
jednotka Qch=5kW

Budova Cl- ORL

Daikin vnitřní nástěnná 14
jednotka
Venkovní kondenzační
jednotka/tepelné čerpadlo

, 1 1 000,00MiniVRv systemu
Qch=15,5kW
Venkovní kondenzační
jednotka/tepelné Čerpadlo 1
MiniVRV systému
Qch=28kw
Daikin vnitřní nástěnná 2
jednotka
Kondenzační jednotka
invertorová multisplit 1
Qch=8kw
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Větráni sociá|ních zřízenI,
láznía čistících místností 1
(budova Cl)
Požární klapka se
servopohonem AC 230V, ON 1
125.40

Poliklinika 2.NP, MUDr.
. . 1Puklova, Haier

Poliklinika 3.NP, MUDr.
. . . 1Mitevova, Haier

Hematologie 2x Sinclair
MV18BIF, lx Sincair MV 3
09BIF
Haler HSU 35 1

V Ruprechtově dn" 30 "08" 2021

·' ':, W

Id service 'IF ZDušan Šíbl"
683 04 RuprPtov 54 Ô
l
T

Z

Ĺ

Stránka 10 z 10


