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Smlouva o dílo na servis výtahů č. Ss 1506

r. svrr,uvNÍ stnlxy

ZHoToVITEL: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Sídlo: U Hrádku 2960,415 0l, Teplice
Zapsán v oR Vedeném krajským soudem Ústí n.L., oddíl C, v1oŽka20025
Adresa provozovny: Mostecká 4,419 01 Duchcov
Střediska firmy: Praha, Kladno, Louny, Most, Chom-utov, Teplice,

t :(.'''. ' .litoměřice, Roudnice nad Labem' Ústí nad Labem, Děčín,
' ' . '': ' teská Lípa, Karlovy Vary

V zastoupení; - jednatel společnosti
IČo: 25479296
DIČ: CZ25479296
Bankovní spojení: 

V zastoupení: - vedoucí servisu výahů
E-mail: 
Telefon: 

E-mail: 
Telefon: 
KoRESPoNDENČNi ADRESA: Mostecká 4,4|g ol Duchcov

dále ien ,,zhotovitel"

OBJEDNATEL: Ceský hydrometeorologický ústav
Sídlo: Na Šabatce 2050ll7

143 06 Praha4
tČo: 00020699
DIČ: CZ0OO2\699

Bankovní spojení: 
Číslo úetu: 

Statutární orgán: , ředitelČHMÚ

Zastoupený: , ředite|em pobočky ČHvÚ Ústí n.L.,
Kočkovská 2699118' 400 l l Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: 
' 

Telefon: 472706027

Plátce DPH:

dále jen n,ČHMÚ" jako objednatel

Plátce DPH, avšak při 4ikonu činnosti dle VI. Nařízení č.9611953 Sb. není
osobou povinnou k dani podle $ 5 odst. 3 zák.č.23512004 Sb., o DPH
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Smlouva O dílo na servis výtahů č. SS 1506 

I. SMLUVNÍ STRANY 

ZHOTOVITEL: 
Sídlo: 
Zapsán v OR 
Adresa provozovny: 
Střediska army: 

I 

V zastoupení: 
IČO: 
DIČ : 
Bankovní spájení: 

\ K 

I ı 

\ 

VÝTAHY VANĚRKA s.r.0. 
U Hrádku 2960, 415 01, Teplice 
Vedeném krajským soudem Ústí n.L., oddíl C, vložka 20025 
Mostecká 4, 419 01 Duchcov 
Praha, Kladno, Louny, Most, Chomutov, Teplice, 

Litoměřice, Roudnice nad Labem, Ustí nad Labem, Děčín, 
'Ceská Lípa, Karlovy Vary 

. - .  jednatel společnosti 
25479296 
CZ25479296 

V zastoupení: 
E-mail: 
Telefon: 

E-mail: 
Telefon: V 

KORESPONDENCNÍ ADRESA: 

-  vedoucí servisu výtahů 

Mostecká 4, 419 01 Duchcov 

dále jen 59zhotovitel" 

OBJEDNATEL: 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ; 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17 
143 06 Praha 4 
00020699 
CZ00020699 

Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 

 

Statutární orgán: , ředitel ČHMÚ 

Zastoupený: ., ředitelem pobočky CHMU Ustí n.L., 
Kočkovská 2699/ 18, 400 1 1 Usti nad Labem 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 472706027 

Plátce DPH: Plátce DPH, avšak při výkonu činnosti dle VI. Nařízení č. 96/1953 Sb. není 
osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH 

dále jen 99ČHMÚ" jako objednatel 
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Telefonní ústředna: 
Tel.: +420 417 836 779 
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II. PREDMET SMLOUVY

Předmětem této smlouvy o dílo na servis výahů (dále jen ,.smlouva'') je stanovení smluvních podmínek, za nichŽ bude
zhotovitel pro objednatele provádět servis výahu' označení (typ) ToV rok vyroby 2O2l tj. pravidelně Seznamovat Se

skutečným Stavem zaŤizeni při odborných prohlídkách, nejméně v rozsahu dle norem ČsN zz 4002, ČSN 27 4O0].
PoŽadavek na rozsah paušálních prací si objednatel stanovil v článku II|. ROZSAH PRACÍ ZAHRNUTÝCH Do
PAUSALU.

(R) odborné prohlídký a.le.ČsN 27 4002
- prováděny v termínech a rozsahu dle platných norem a předpisů
- zhótovitel zajistí záp.isy všech úkonů v KNIZE VÝTAHU, která bude uloŽena dle poŽadavků objednatele

(Bo) BěŽné opravy, seřízení
- drobné opravy bezuŽiti materiálu, opravy seřizovacího typu, max' l0 hodin této činnosti, po přepočtení na

jednu osobu a měsíc
- nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení na dispečink v běŽné pracovní době (tj. od 6:00 do l4:30 hodin)
- nástup na vyproštění do ó0 minut od nahlášení na dispečink v běžné pracovní době (tj. od 6:00 do 14:30

hodin)

(M) Provádění čištění' mazání - pravidelná preventivní údrŽba ýahů
1 x za tŤi (3) měsíce - čištění suchého dna šachty a hlavy klece od nečistot vzniklých provozem lý"tahu,
mazáni dle mazacího plánu výrobce

- zhotovite| zajistí zápisy pravidelné preventivní údrŽby do KNIHY VÝTAHU' která bude uložena dle
požadavků objednatele

(D) Provádění provozních prohlídek _ dle ČSN 27 4002, příloha B, povinnosti provozovatele (D)
- prováděny v termínech a rozsahu dle platných norem a předpisů
- zhotovitel zajisti zápisy provozních prohlídek do KNIHY DOZORCE, která bude uloŽena dle poŽadavků

objednatele

(H) 24 hodinový dispečink _ PoHoTovosT

Paušální poplatek zahrnuje:
- NoNSToP dispečink na niže uvedených telefonních číslech denně vč. sobot, neděIí a Svátků

Paušální poplatek nezahrnuje (účtováno nad rámec paušálu):
- opravy spojené s výměnou dílů a spotřebního materiálu
_ opravy způsobené vandalismem a nebo nevhodnýrn zacházením
- vyproštění a opravy spojené s tímto zásahem po běžné pracovní době (tj. od 14.30 do 6.00 hodin, v sobotu,

vneděliaosvátcích).

(SIM) pronájem SIM telefonní karty pro dálkovou
8l-28 (tj. kaŽdé tři dny)'

DISPEČINK PRo HLÁŠENÍ OPRAV:

nouzovou signalizaci vč. kontrolního volání zvýtahu dle ČSN EN

Praha:
Kladno:
Louny, Žatec:
Chomutov, Jirkov, Most:
Teplicel
Litoměřice' Roudnice nad Labem:
Ústí nad Labem, Děčín:

VYTAHYVANERKÁsro
Mostecká 4
Duchcov 419 Ol

Telefonní ústředna:
TeL.. +42O'417 836T19
Fax: +420 417 835 218

tco 25479296
olČ czzs+lszsd
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy O dílo na servis výtahů (dále jen ,.smlouva") je stanovení smluvních podmínek, za nichž bude 
zhotovitel pro objednatele provádět servis výtahu, označení (typ) TOV rok výroby 2021 tj. pravidelně seznamovat se 
skutečným stavem zařízení při odborných prohlídkách, nejméně v rozsahu dle norem ČSN 27 4002, ČSN 27 4007. 
Požadavek na rozsah paušálních prací si objednatel stanovil v článku Ill. ROZSAH PRACÍ ZAHRNUTÝCH DO 
PAUŠÁLU. 

POPIS MOŽNÝC .H PAU.ŠÁLN*iCH PRACÍ 
I 

(R) Odborné prohlídky dle_ČsN 27 4002 
- prováděny v termínech a rozsahu dle platných norem a předpisů 
- zhotovitel zajistí zápisy všech úkonů v KNIZE VYTAHU, která bude uložena dle požadavků objednatele 

‹B0› Běžné opravy, seřízení 
drobné opravy bez užití materiálu, opravy seřizovacího typu, max. 10 hodin této činnosti, po přepočtení na 
jednu osobu a měsíc 
nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení na dispečink v běžné pracovní době (tj. od 6:00 do 14:30 hodin) 
nástup na vyproštění do 60 minut od nahlášení na dispečink v běžné pracovní době (tj. od 6:00 do l4:30 
hodin) 

(M) Provádění čištění, mazání - pravidelná preventivní údržba výtahů 
l x za tři (3) měsíce - čištění suchého dna šachty a hlavy klece od nečistot vzniklých provozem výtahu, 
mazání dle mazacího plánu výrobce 
zhotovitel zajistí zápisy pravidelné preventivní údržby do KNIHY VÝTAHU, která bude uložena dle 
požadavků objednatele 

(D) Provádění provozních prohlídek - dle ČSN 27 4002, příloha B, povinnosti provozovatele (D) 
prováděny V termínech a rozsahu dle platných norem a předpisů 
zhotovitel zajistí zápisy provozních prohlídek do KNIHY DOZORCE, která bude uložena dle požadavků 
objednatele 

(H) 24 hodinový dispečink - POHOTOVOST 

Paušální poplatek zahrnuje: 
- NONSTOP dispečink na níže uvedených telefonních číslech denně vč. sobot9 nedělí a svátků 

Paušální poplatek nezahnuje (účtováno nad rámec paušálu): 
- opravy spojené S výměnou dílů a spotřebního materiálu 
- opravy způsobené vandalismem a nebo nevhodným zacházením . 
- vyproštění a opravy spojené S tímto zásahem po běžné pracovní době (tj. od 14.30 do 6.00 hodin, v sobotu, 

v neděli a o svátcích). 

(SIM) pronájem SIM telefonní karty pro dálkovou nouzovou signalizaci vč. kontrolního volání Z výtahu dle ČSN EN 
81-28 (aJ. každé tři dny). 

DISPEČINK PRO HLÁŠENÍ OPRAV= 

Praha: 
Kladno: 
Louny, Žatec: 
Chomutov, Jirkov, Most: 
Teplice: 
Litoměřice, Roudnice nad Labem: 
Ústí nad Labem.. Děčín: 
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III. RoZsAH PRACÍ ZAHRNUTÝCH Do PAUŠÁLU

Zhotovitel bude zajišťovat objednateli služby uvedené v čl. II v tomto rozsahu: R, Bo, M, H' sIM
Týo sluŽby jsou součástí níŽe uvedeného paušálního poplatku na v'-ýtazích.

Karlovy Vary, Sokolov
Ceská Lípa' Liberec
Kutná Hora, Pardubice
Kutná Hora, Mladá Boleslav

Ň
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Tel.
číslo

paušál

Tel. číslo
v kabině -

operátor
Umístění výtahu

Kč/měs.
bez DPII

TOV 3t3 2021 '50ó5 1000 A náš 724 608 735
CHMU Ustí nad Labem,

Kočkovská l8

- výtahje s povolenou dopravou osob:
- vy'tah je umístěn v by'tovém domě:
- výah je v budově s volným přístupem osob
- knihavýahu adozorceu objednatele:

ANO
NE
NE
ANO

Iv. MIMoPAUŠÁLNÍ ÚKoNY
(prováděné dle objednávky objednatele nebo nazákladě zakázkového listu)

a) odborné zkoušky dle čSN 27 4007 - (ZK') budou prováděny na zakázkoý list dle termínů, které hlídá áotovitel,
přičemŽ:

- odborné zkoušky u vytahů s povolenou dopravou osobjsou prováděny v termínech l x za 3 roky'
- odborné zkoušky u ýtahů se zakázanou dopravou osobjsou prováděny v termínech l xza6let

b) Inspekční prohlídky ole čSx 27 4007 (IP) - jsou prováděny dle termínů, které hlídá zhotovitel.
Zhotovitel inspekční prohlídku qftahu zajisti a předá objednateli protokol a inspekční prohlídky jsou prováděny
pouze u výahů s povolenou dopravou osob,

c) Běžné opravy po pracovní době (tj. od 14:30 do ó:00 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích)' opravy spojené s

ýměnou dílů a spotřebního materiálu lyproštění po běžné pracovní době (tj. od l4:30 do 6.:00 hodin, v sobotu,
v neděli a o svátcích) a za opravy způsobené vandalismem a/nebo nevhodným zacházenim.
Dále se jedná o odstranění závad vyplývajících z provedené odborné prohlídky a zkoušky ýahu, které je nutno
odstranit v rozmezi mezi odbornými prohlídkami.
Na uvedené opravy bude vystaven zakázkový list.

d) odstranění závad z první (vstupní) odborné prohlídky výahu po uzavření smlouvy.

e) V případě provádění provozních prohlídek pracovníkem objednatele, Zhotovitel proškolí tohoto objednatelem
určeného pracovníka pro výkon funkce dozorce ýahu na objednávku. objednatel za výkon této funkce ručí
sám.

o Činnosti, které si objednatel, nad rámec smluvního paušálu, objedná samostatnou objednávkou.

Na výše uvedené činnosti bude vždy vystanen zakázkovýlist s poapisem objednatele na důkaz souhlasu s fakturací.

vÝtlxY vlxĚRKA s r'o
Mostecká 4
Duchcov 419 0l

Telefonní ústředna:
Tet.: +420 417 836T19
Fax: +42O 417 835 218

lČo ' 25479296
D1č'CZ1547979ó
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Karlovy Vary, Sokolov 
Česká Lípa, Liberec 
Kutná Hora, Pardubice 
Kutná Hora, Mladá Boleslav 

ııı. ROZSAH PRACÍ ZAHRNUTÝCH DO PAUŠÁLU 

Zhotovitel bude zajišťovat objednateli služby uvedené v čl. II v tomto rozsahu: R, BO, M, H, 
Tyto služby jsou součástí níže uvedeného paušálního poplatku na výtazích. 
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Tel. 
číslo 

paušá I 

Tel. číslo 
V kabině - 
operátor 

Umístění výtahu Kč/měs. 
bez DPH 

T0\ 3/3 2021 '5065 1000 A náš 724 608 735 ČHMÚ Ústí nad Labem, 
Kočkovská 18 

výtah je S povolenou dopravou osob: 
výtah je umístěn v bytovém domě: 
výtah je v budově S volným přístupem osob 
kniha výtahu a dozorce u objednatele: 

ANO 
NE 
NE 
ANO 

IV. MiMOPAUŠÁLNÍ ÚKONY 
(prováděné dle objednávky objednatele nebo na základě zakázkového listu) 

a) Odborné zkoušky dle ČSN 27 4007 - (ZK) budou prováděny na zakázkový list dle termínů, které hlídá zhotovitel, 
přičemž: 

odborné zkoušky u výtahů S povolenou dopravou osob jsou prováděny V termínech 1 x za 3 roky, 
odborné zkoušky u výtahů se zakázanou dopravou osob jsou prováděny v termínech 1 x za 6 let 

b) Inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007 (IP) -jsou prováděny dle termínů, které hlídá zhotovitel. 
Zhotovitel inspekční prohlídku výtahu zajistí a předá objednateli protokol a inspekční prohlídky jsou prováděny 
pouze u výtahů s povolenou dopravou osob, 

0) Běžné opravy po pracovní době (tj. od 14:30 do 6:00 hodin, V sobotu, V neděli a O svátcích), opravy spojené S 
výměnou dílů a spotřebního materiálu vyproštění po běžné pracovní době (tj. od 14:30 do 6:00 hodin, v sobotu, 
v neděli a o svátcích) a za opravy způsobené vandalismem a/nebo nevhodným zacházením. . 
Dále se jedná o odstranění závod vyplývajících Z provedené odborné prohlídky a zkoušky výtahu, které je nutno 
odstranit v rozmezí mezi odbornými prohlídkami. 
Na uvedené opravy bude vystaven zakázkový list. 

d) Odstranění závod Z první (vstupní) odborné prohlídky výtahu po uzavření sınlouvy. 

6) V případě provádění provozních prohlídek pracovníkem objednatele, zhotovitel proškolí tohoto objednatelem 
určeného pracovníka pro výkon funkce dozorce výtahu na objednávku. Objednatel za výkon této funkce ručí 
sám. 

x 

f) Činnostì, které si objednatel, nad rámec smluvního paušálu, objedná samostatnou objednávkou. 

Na výše uvedené činnosti bude vždy vystaven zakázkový list S podpisem objednatele na důkaz souhlasu S fakturaci. 
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V. CENAAJEJISTANOVENI

Zaprováděni sluŽeb v rozsahu čl. III. byla stanovena paušá|ní sazba ve výši:  bez DPHiměsíc / l ks výtahu.

DPH bude vypočíttivúno (případn'ě yěněno) dte zndmých písemnýclt skutečností, dodoných objednatelem a bude
účtovtÍtto dle platných předpisti MF CR.

Veškeré nrováděné opravv nebo vÝkonv v rámci čl. lV. (pokud neisou součástí paušálního poplatku) isou účtovánv
samostatně a to:

a) odborná zkouŠka v1ttah,ů.- dle peníku platného v době provánění oZ
. b) inspekč4í P.|9hlplia v1itahů - ďe ceníku platného v době provánění IP c, d' e, f ).

Cena za sluŽby a opravy vč' odsqaněn i závad z provedené odborné prohlídky a zkoušky výahu dle článku IV spojené
s výměnou dí|ů a.spotřebního materiálu a za opÍavy způsobené vandalismern NEBO nevhodným zacházenim se kalkuluje:

cena materiá|t| +.HZS  bez DPH/hod/pracovník + dopravné Kč bez DPH/km.

Na opravy většího rozsahu, opravy vyplývající z provedených revizí a zkouŠek, bude prováděna rozpočtová nabídka.

VI. PLATNOST SMLOUVY

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. po dobu poskýování záruční doby k předmětu smlouvy čl. II.
Předpgkládaný termín zahájeni plnění: po uvedení do provozu objektu v místě instalace'

vII. ZÁRUKY

Zhotovitel zaručuje objednateli, že svoji činnost bude provádět s odbornou péčí na základě této smlouvy a na
základě požadavků či pokynů objednatele.

Zhotovitel odpovídá zavady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby a dále se zavazuje provádět
své služby a práce v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. Za
tímto účelem poskytuje objednateli záruční lhůtu, která činí 12 měsíců na provedené práce.

Na dodaný materiál je záručni lhůta daná výrobcem komponenty. Na ostatní bude poskytnuta záruka po dobu platnosti
příslušných prohlídek a revizi.

VIII. PLATEBNÍPoDMÍNKY

Za provedené paušální práce bude vystavena měsíční faktura se splatností 30 dní.

Na provedené mimopauŠální práce bude vystavena faktura se splatností 30 dní do l4 dnů od provedení sjednané práce a
její převzetí Ze Strany zhotovite|e.

Fakturováno bude vŽdy v průběhu posledního měsíce účtovaného období. E-mailová adresapro zasilání faktur: 

K ceně za služby dohodnuté v této smlouvě bude připočtena sazba DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění a vŽdy musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dok|adu dle platných právních předpisů a
evidenční číslo této smlouvy.

Sjednané ceny V této smlouvy jsou pevné a nepřekročitelné a jejich zvýšení můŽe zhotovitel provést pouze na základě
zvýšení nákladů způsobených změnami norem' předpisů, vyh|ášek, zákonů a inflace (vyšší neŽ 2%o), ato formou písemného
oznámení. Nevyjádří-|i objednatel do l měsíce po obdrŽení oznámení nesouhlas se zvýšením ceny, platí, Že nová cena je
dohodnuta.

vÝtlxY vlxĚnxl s r'o
Mostecká 4
Duchcov 419 Ol

Telefonní ústředna:
Tel.: |420 417 836719
Fax: +420 417 835 218

lČo'25479296
Dtc c225479296
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v. CENA A JEJÍ STANOVENÍ 

ııı. Za provádění služeb V rozsahu čl. byla stanovena paušální sazba ve výši: bez DPH/měsíc / I ks výtahu 

DPH bude vypočúáváno (přúıadně měněna) dle známých pıšemııýclı skufečnosfı, dodaných objedııatelem a bude 
účtováno dle platných předpisů MF CR. 

Veškeré prováděné opravy nebo výkony v rámci čl. IV. (pokud nesou součástí paušálního poplatku) sou účtovány 
samostatně a to: 

a) odbojná zkouška výıahp.- dle ceníku platného v době provinění OZ 
b) inspekční prohlí.dka výtahů. - ale ceníku platného v době provinění lP c, d, e, f ). 

Cena za služby a opravy vč. odstranění závod Z provedené odbor prohlídky a zkoušky výtahu dle článku lV spojené 
S výměnou dílů a.spotřebního materiálu a za opravy způsobené vandalismem NEBO nevhodným zacházením se kalkuluje: 

cena materiálu +~HZS  bez DPH/hod/pracovník + dopravné Kč bez DPH/km. 

Na opravy většího rozsahu, opravy vyplývající Z provedených revizí a zkoušek, bude prováděna rozpočtová nabídka. 

VI. PLATNOST SMLOUVY 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. po dobu poskytování záruční doby k předmětu smlouvy čl. II. 
Předpokládaný termín zahájení plnění: po uvedení do provozu objektu v místě instalace. 

vıı. ZÁRUKY 

Zhotovitel zaručuje objednateli, že svoji činnost bude provádět S odbornou péčí na základě této smlouvy a na 
základě požadavků či pokynů objednatele. 

Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby a dále se zavazuje provádět 
své služby a práce v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. Za 
tímto účelem poskytuje objednateli záruční lhůtu, která činí 12 měsíců na provedené práce. 

Na dodaný materiál je záruční lhůta daná výrobcem komponenty. Na ostatní bude poskytnuta záruka po dobu platnosti 
příslušných prohlídek a revizí. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Za provedené paušální práce bude vystavena měsíční faktura se splatností 30 dní. 

Na provedené mimopaušální práce bude vystavena faktura se splatností 30 dní do 14 dnů od provedení sjednané práce a 
její převzetí ze strany zhotovitele. 

Fakturováno bude vždy v průběhu posledního měsíce účtovaného období. E-mailová adresa pro zasílání faktur:  
. 

K ceně za služby dohodnuté v této smlouvě bude připočtena sazba DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění a vždy musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů a 
evidenční číslo této smlouvy. 

Sjednané ceny v této smlouvy jsou pevné a nepřekročitelné a jejich zvýšení může zhotovitel provést pouze na základě 
zvýšení nákladů způsobených změnami norem, předpisů, vyhlášek, zákonů a inflace (vyšší než 2%), a to formou písemného 
oznámení. Nevyjádří-li objednatel- do l měsíce po obdržení oznámení nesouhlas se zvýšením ceny, platí, že nová cena je 
dohodnuta. . 
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IX. Penalizace
Zhotovitel ie oprávněn:

l. Vyúčtovatpená|e zanezaplacenizávazkuvevýši O,5oÁzdluŽné částkyzakaŽdýdenprodleníp|atby,posplatnosti
fakturace.
Pozastavit výkon sluŽeb uvedených vtéto smlouvě, vpřípadě neproplacení závazku do 30- ti dnů po splatnosti
účtovaných štuz.u. Zhotovitel nenese Žádnou odpovědnost za škody, vzniklé na předmětu smlouvy viz článek Ill.,
po celou dobu pozastavení činností. Zhotovitel je povinen před pozastavením činností objednatele písemně
informovat.

obiednatel ie oorávněn:

l. VyúčtoÝat penále ie 
'"ysi 

too Kč za kaŽdou další započatou hodinu v případě, Že zhotovitel nezajistí vyproštění
osob z v5itáhu, v.e výie, uyedeném termínu od prokazatelného nahláŠení na přidělené pohotovostní číslo.
objednatel je povinen umoŽnit přístup do objektu pracovníkům zhotovitele.

2. Vyúčtovat penále w Úši 100 Kč za kaŽdou další započatou hodinu v případě, Že zhotovitel nezajistí nástup na

op.u.,',' vytahu, ve výše.uvedeném termínu od prokazate|ného nahlášení na přidělené pohotovostní číslo.
objednatel je povinen umoŽnit přístup do objektu pracovníkům zhotovitele.

Vzhledem k nestandardnímu provedení elektrického vybavení stávajícího výtahu včetně dlouhé doby dodávek a ceny
náhradních dílů od v.ýrobce, si zhotovitel vyhrazuje právo navrhnout (v případě poruchy těchto čáStí) výměnu součástí za
technologie s otevřeným vstupem. Toto bude vŽdy projednáno s objednatelem a odsouh|aseno. Po dobu od Zjištění závady,
aŽ do výňěny technologie nevzniká objednateli nárok na penále a stav není chápán jako porušení této smlouvy.

Uzavřením této smlouvy je garantováno plněni podmínek, základni a rozšířené záruky, ze Strany dodavatele. DodrŽeni
těchto podmínek a dohodnuých prohlídek zhotovitelem' v termínech předepsaných platnou CSN, je podmíněno p|něním
podmínek této smlouvy ze Strany objednatele po celou dobu garance.

x. oSTATNÍ A ZÁVĚREčNÉ UJEDNÁNí

Ustanovení této smlouvy se řídí zákonem č. 89l20l2 Sb., občanský zákonik a lze ji měnit nebo doplňovat pouze po

vzájemné dohodě a to písemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím' Že kaŽdáze smluvních stran obdrŽí po jednom

stejnopise.

objednatel osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovávápouzeza účelem jeho uzavření a v souladu se

zákonem č. 110l2O19 Sb., o zpracování osobních údajů při pouŽití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)20161679
ze dne 27 ' dubna 2016 o ochraně fuzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení srněrnice g5l46lE's,(GDPR), více na ywrólqbÍug a dále prohlašuje' Že je povinným subjektem podle

zákona č. 181l2O14 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Tato smlouva nabývá platnosti dnern podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněnírn v registru smluv na základě zákona

č.340l2}l5 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

způsobem dle ustanovení $ 5 zákona o registru smluv.

Smluvní strany jsou oprávněné smlouvu ukončit, pokud se na tomto způsobu vzájemně dohodnou nebo jsou oprávněné

odstoupit, pokud to ustanovení sm|ouvy předpokládá či nastane-li nečinnost prodávajícího více neŽ l0 dní vplnění
předrnětu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a dále smluvní strany rriohou smloulrr oboustranně

vypovědět pouze písemnou formou s l2 měsíční výpovědní lhůtou, kterázačíná běŽet od data doručení výpovědi prvním

dnern následuj ícího měsioe.

Nedí|nou součástí této smlouvy jsou Přílohy:

vÝtlxy vlxĚRKa s'r-o
Mostecká 4
Duchcov 419 Ol

Telefonní ústředna:
Tet.; t420 417 836T19
Fax: +420 417 835 218

lČo'zs+lgzsa
atČ czLstlgzgt
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Zhotovitel ie oprávněn: 
IX ~. Penalizace 

1. 

2. 

Vyúčtovat penále za nezaplacení závazku ve výši 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení platby, po splatnosti 
fakturace. . . 
Pozastavit výkon služeb uvedených V této smlouvě, V případě neproplacení závazku do 30- ti dnů po splatnosti 
účtovaných služeb. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody, vzniklé na předmětu smlouvy viz článek Ill., 
po celou dobu pozastavení činností. Zhotovitel je povinen před pozastavením činností objednatele píseınně 
informovat. 

Objednatel ie oprávněn: 
\ 

1. 

2. 

Vyúčtovat' penále' Ve výši 100 Kč za každou další započatou hodinu v případě, že zhotovitel nezajistí vyproštění 
osob Z výtahu, Ve výše. uvedeném termínu od prokazatelného nahlášení na přidělené pohotovostní číslo. 
Objednatel je povinen umožnit přístup do objektu pracovníkům zhotovitele. 
Vyúčtovat penále Ve výši 100 Kč za každou další započatou hodinu v případě, že zhotovitel nezajistí nástup na 
opravu výtahu, ve výše- uvedeném termínu od prokazatelného nahlášení na přidělené pohotovostní číslo. 
Objednatel je povinen 'umožnit přístup do objektu pracovníkům zhotovitele. 

Vzhledem k nestandardnímu provedení elektrického vybavení stávej ícího výtahu včetně dlouhé doby dodávek a ceny 
náhradních dílů od výrobce, si zhotovitel vyhrazuje právo navrhnout (v případě poruchy těchto částí) výměnu součástí za 
technologie S otevřeným vstupem. Toto bude vždy projednáno S objednatelem a odsouhlaseno. Po dobu od zjištění závady, 
až do výměny technologie nevzniká objednateli nárok na penále a stav není chápán jako porušení této smlouvy. 

Uzavřením této smlouvy je garantováno plnění podmínek, základní a rozšířené záruky, ze strany dodavatele. Dodržení 
těchto podmínek a dohodnutých prohlídek zhotovitelem, V termínech předepsaných platnou CSN, je podmíněno plněníın 
podmínek této smlouvy ze strany objednatele po celou dobu garance. 

x. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

Ustanovení této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a lze ji měnit nebo doplňovat pouze po 
vzájemné dohodě a to písemnou formou. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu S tím, že každá ze smluvních stran obdrží pojednou 
stejnopise. 

Objednatel osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává pouze za účelem jeho uzavření a v souladu se 
zákonem č. l 10/2019 Sb., O zpracování osobních údajů při použíti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)20 l 6/679 
ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto 
údajů a O zrušení sběrnice 95/46/ES, (GDPR), více na www.chmí.cz a dále prohlašuje, že je povinným subjektem podle 
zákona Č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a O změně souvisejících zákonů (zákon O kybernetické bezpečnosti). 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním V registru smluv na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv) 
způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

Smluvní strany jsou oprávněné smlouvu ukončit, pokud se na tomto způsobu vzájemně dohadnou nebo jsou oprávněné 
odstoupit, pokud to ustanovení smlouvy předpokládá či nastane-li nečinnost prodávej ícího více než 10 dní vplnění 
předmětu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a dále smluvní strany Mohou smlouvu oboustranně 
vypovědět pouze písemnou formou S 12 měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od data doručení výpovědi prvním 
dneın následujícího měsíce. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy: 
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Kopie oprávn ění 0689 l 5 l l I lZZ-M,o,R,Z,ZlE-c,e
Kopie oprávn ění 1 49 l 8 l 5 l l l /EZ-M,O'R, Z-Ez A
Kopie ZL č. 35090 l -2553 l -0 l
Kopie Přehled pojištěných rizik
Certifikát ISo 900l :2016
osvědčení o autorizaci -,,Autorizovaná servisní firma"
ochrana osobních údajů

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, .i"ji- obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

-_
V \>ii::.<tri;;'. drre:- V Ústí nad Labem, dne: 2 l, -08- 2021

. x-'... ,".:

./i^ {r ;"-r>,1

ednatel
společnosti VÝTAHY VANĚRKA s. r. o'

OBJEDNATEL:
ředitel

ČHtrrtÚ pobočka Ústí n. Labem

vÝ.rlHYvlxĚnXA s'r'o.
Mostecká 4
Duchcov 419 Ol

TeleÍonňí ústředna:
Tet.: +420 417 8l6n9
Fai: +420 417 835 218

tČo:z5+l9z9d
DlČ cz75479296
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Kopie oprávnění 0689/5/1 1/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,e 
Kopie oprávnění 149 I8/5/1 1/EZ-M,O,R,Z-E2A 
Kopie ŽL č. 350901-25531-01 
Kopie Přehled pojištěných rizik 
Cerıifikáı ISO 9001 :2016 
Osvědčení o autorizaci - 99Autorizovaná servisní arma" 
Ochrana osobních údajů 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, S jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji své podpisy. 

K X \ 

V 
.. 'I-...____ 

MÁ "š  ."‹.,,'>K.3"h`;- Z đnć:.` _/Íí9 Q 0_..\ V Ústí nad Labem, dne: ZL -UB- 2021 
I' C 

ł 

ednatel 
společnosti VYTAHY VANÉRKA s. r. o. 

OBJEDNATEL: 
 ředitel 

CHMU pobočka Usti n. Labem 
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