
Servisní Smlouva č. 2134 (EZS+EPS)

o provádění pravidelných ročních revizí, pozáruční údržby
a oprav Zařízení EZS a o provádění pravidelných ročních revizí (iednoročních

kontrol provozuschopnosti) půl ročních zkoušek činnosti EPS při provozu, pozáruční

Dodavatel:
Sídlo firmy:
provozovna:
zastoupený:
IČO:
DIČ;
Společnost je Zapsaná u:

Objednatel:

Sídlo firmy:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Společnost je zapsaná u:
e-mail:
tel. :

Pro objekt č.1 :
název objektu :
adresa objektu :

Pro objekt č.2 :
název objektu :
adresa objektu z

Pro objekt č.3 :
název objektu :
adresa objektu :

Pro objekt č.4 :
název objektu :
adresa objektu :

údržby a oprav zařízení EPS

System plus Zlín, s.r.o.
Kelníky 28, 763 07 Velký Ořechov
Pod Babou 4260, 760 01 Zlín
Zdeňkem Džoganikem - jednatelem
25558021
CZ25558021
KOS V Brně, oddíl C, vložka 33054

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková
organizace ^
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
MUDr. Antonem Vaněm, ředitelem
621 8213 7
CZ621 821 37
Rej stříkového Soudu V Brně, oddíl Pr, vložka 1278
'Iiri.esler-"ć:'_zzązk.cz; richard.rochovansk\ nfi'ZzScZ
Jiří Ešler 577 056 936, 602 665 625
Richard Rohcovanský 577 936 939, 724 823 231

Ředitelství ZZS ZK p.o. + KOS + výj. stan ZZS Zlín - EPS + EZS
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

Výjezdové stanoviště ZZS Valašské Meziříčí- EPS + EZS
U Nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí

Výjezdové Stanoviště ZZS Uherský Brod - EPS + EZS
Partyzánů 2364, 688 01 Uherský Brod

Výjezdové stanoviště ZZS Bystřice pod Hostýnem - EPS + EZS
Pod Zábřehem 1690, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
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1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je provádění pravidelných ročních revizí EZS dle příslušných norem
1x ročně, Vždy během posledního měsíce platnosti předchozí revize s vyhotovením revizní
Zprávy o pravidelné roční revizi.

1.2.Předmětem této Smlouvy je pozáruční údržba a opravy EZS, (vč. bezplatné Výměny
Stávajících komponentů) Zahrnující veškeré činnosti potřebné k opětovnému dosažení
předepsaných technických parametrů dle příslušných norem.

1.3. Předmětem této Smlouvy je provádění pravidelných ročních revizí EPS (jednoročních kontrol
provozuschopnosti) dle příslušných norem 1x ročně, vždy během posledního měsíce platnosti
předchozí revize s vyhotovením revizní Zprávy o pravidelné roční revizi.

1.4.Předmětem této Smlouvy je provádění pravidelných zkoušek činnosti EPS při provozu a to
jednu za půl roku.

1.5.Předmětem této Smlouvy je pozáruční údržba a opravy EPS, (vč. bezplatné výměny
Stávajících komponentů) zahrnující veškeré činnosti potřebné k opětovnému dosažení
předepsaných technických parametrů dle příslušných norem.

2. Způsob a provedení ohlašování Závad

2.1.Dodavatel se Zavazuje nastoupit na práce nejpozději do 24 hodin po nahlášení poruchy
zařízení.

2.2. V případě, že se jedná o Závadu, kterou nelze odstranit ihned, nebo je většího rozsahu,
dohodnou se obě Strany individuálně na termínu a Způsobu odstranění Závady.

2.3. Oznámení poruchy:
telefonicky na číslo: 577 431 870, 577 211 157
GSM na číslo: 602 742 534, 603 471 628
E-mailem: svstemplusúbSvsternplus.cz, pracovní dny: P0 - Pá od 8:00 do 16:00

3. Cena a forma úhrady

3.1.P1atby Za pravidelnou roční revizi, pozáruční údržbu, Servisní Opravy a bezplatnou výměnu
prvků EZS, platby Za pravidelnou roční revizi (jednoroční kontrolu provozuschopnosti) půl
roční Zkoušku činnosti EPS při provozu a pozáruční údržbu, Servisní opravy a bezplatnou
výměnu prvků EPS budou prováděny na základě Vystavené faktury Se splatností 14 dní ode dne
doručení objednateli na účet HVB Zlín č.ú. 51034-008/2700.

3.2.Faktury budou vystavovány čtvrtletně dopředu, tj. v termínech I. čtvrtletí 1. 1., II. čtvrtletí 1. 4.,
III. čtvrtletí 1. 7., IV. čtvrtletí 1. 10. Tento den bude považován za datum uskutečnění
zdanitelného plnění. Vystavení faktury bude provedeno během prvních 15 dní příslušného
měsíce, který připadá jako první měsíc čtvrtletí.

3.3.Cena Za pravidelnou roční revizi, pozáruční údržbu, Servisní opravy a bezplatnou výměnu prvků
EZS, a cena za pravidelnou roční revizi (jednoroční kontrolu provozuschopnosti) půl roční
Zkoušku činnosti EPS při provozu, pozáruční údržbu, Servisní opravy a bezplatnou výměnu
prvků EPS:

6700,- Kč/ 1 měsíc/ 4 objekty

3.4.Cena je uvedena včetně DPH. Objednatel Se zavazuje uhradit cenu Za provedené služby do 14
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli .

3.5.Cena služby je platná na dva roky po podepsání Smlouvy. Po uplynutí tohoto období mohou být
Smluvní ceny pro každý kalendářní rok valorizovány, a to v návaznosti na inflační koeficient
vyhlášený Českým Statistickým úřadem. O každém Zrněně cen musí být sepsán písemný dodatek
Smlouvy, platný po podpisu pověřených Zástupců Smluvních Stran.

4. Povinnosti objednatele

4.1.Umožnit Zaměstnancům dodavatele vstup do objektu, kde je instalováno výše uvedené zařízení.
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4.2.Vytvořit dodavateli podmínky a Součinnost umožňující včasné Splnění předmětu Smlouvy V
dohodnutém termínu.

4.3.Zdržet Se Všech Zásahů do Zařízení, které nejsou uvedeny V návodech na obsluhu instalovaných
Zařízení.

4.4.Znepřístupnit Zařízení třetím osobám, provést opatření Znemožňující neodbornou manipulaci a
Zajistit, aby se Zařízením manipulovaly jen osoby poučené a oprávněné.

4.5.Dodržovat Stanovené technické podmínky provozu Zařízení uvedené v technické dokumentaci
(projektu).

5. Povinnosti dodavatele

5.1.Znepřístupnit Zařízení třetím osobám, Zachovávat mlčenlivost o Všech Skutečnostech týkajících
Se provozu a funkce instalovaného zařízení.

5.2.Provádět Výše uvedené práce prostřednictvím Svých zaměstnanců vybavených pro plnění
předmětu této smlouvy služebním průkazem platným pouze S občanským průkazem.

5.3.Při plnění předmětu této Smlouvy postupovat S odbornou péčí, dodržovat obecně Závazné
právní předpisy, technické normy a podmínky dané touto Smlouvou.

5.4.Před Vstupem do objektu objednatele za účelem plnění předmětu této Smlouvy včas o této
Skutečnosti uvědomit Odpovědného Zaměstnanec objednatele a dohodnout S ním termín
provedení předmětu Smlouvy.

6. Doba platnosti smlouvy a výpovědní lhůty

6.l.Tato Smlouva Se uzavírá na dobu neurčitou S platností ode dne jejího podpisu oprávněnými
Zástupci Obou Smluvních stran.

6.2.0bjednatel je Oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou formou pokud dodavatel opakovaně
nedodrží termíny Stanovené předmětem Smlouvy.

6.3.Dodavatel je Oprávněn tuto Smlouvu Vypovědět písemnou formou, pokud objednatel neuhradí
dodavateli doručenou fakturu do 20 dnů od obdržení písemné Výzvy k její úhradě nebo pokud
neposkytne objednatel dodavateli součinnost podle čl. 4 této Smlouvy.

6.4.Výpovědní lhůta pro případy uvedené pod body 6.2 a 6.3 Se sjednává jeden měsíc a počíná
běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení druhé Smluvní Straně.

6.5.Smlouva může být ukončena dohodou obou Smluvních stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu
s tříměsíční Výpovědní lhůtou, která Začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po
doručení druhé straně.

7. Všeobecná ustanovení

7.2.0bjednatel i dodavatel Se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny
druhou Stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného Souhlasu druhé Smluvní Strany a
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

7.3.Na materiál dodaný při opravě poskytuje Zhotovitel záruku 24 měsíců ode dne provedení
opravy nebo Výměny.

7.4.Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení Obchodního Zákoníku
v plném Znění.

7.5.Veškeré Změny této Smlouvy Vyžadují písemnou formu, opatřenou podpisy oprávněných
Zástupců obou smluvních Stran.

7.6.Tato Smlouva je vyhotovena Ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní Stranu.
7.7.0bě smluvní Strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem. Zároveň prohlašují, že si

tuto Smlouvu řádně přečetly, že tato nebyla Sjednána v tísni ani Za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

7.8.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců obou Smluvních Stran a
účinnosti 1.4.2012.
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8. Dodatek

V případě Výměny ústředny EZS nebo o Více než 50% Stávajícího Zařízení EZS nesmí být tato
Smlouva vypověZena Ze strany objednatele dříve než Za 24 měsíců od data Výměny prvků EZS.
V případě, Že tato podmínka nebude Splněna, je objednatele povinen doplatit VZniklý rozdíl.

V případě výměny ústředny EPS nebo o Více než 50% stávajícího Zařízení EPS nesmí být tato
Smlouva vypOVěZena Ze strany objednatele dříve než Za 24 měsíců od data výměny prvků EPS.
V případě, že tato podmínka nebude splněna, je objednatele povinen doplatit VZniklý rozdíl.

ve Zh'nč dne ..........1.519112012 ........

Zdravotnická záıľranná služba ,
Zlínského krala, p o. i

l

Sľdlo: Provozovna.
±elnıky 28 Pod Bobou 4260
763 O7 VelkýOřechov 760 Ol Zlín

DIČ__c225558021 760 01 Zlín ł4442/44 M. lçq 255 58 021 _ ř h ' M _ /Iít_

..................................................

_4 J" System plus Zlín, _.

Psmulkovo nábřeží 434

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

dodavatel objednatel
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josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník


