
SMLoUVA o Dí Lo č . zhotovitele S 08000158

č . obied na tele:  7 6 |  2a22
na servis rnýtahu dle Č sN 27 4oo2 a 27 4oa7

Öánek l. - Smluvní  strany

1..L. Objednatel:

Sí dlo:

lČ :

DlČ :

kontaktní  adresa

Bankovní  spojení ;

1.2, Zhotovitel

Stat. zástupce:

lČ :

DlČ :

Bankovní  spojenĺ :

TelefonnÍ  spojení :

Email:

Ministerstvo vnitra

Nad š tolou 936/3

00007064

c200007064

MV GŘ HZs Č R

Technický ú stav pož ární  ochrany

PÍ sková 42

143 00 Praha 4 - Modřany

Zastoupené : 

a

CZ Lift s.r.o.

se sí dlem Roháč ova t45/L4

130 o0 Praha 3-Žiž kov

jednatel společ nosti

27653 625

c2276 53 625

Zapsáno v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l C, vlož ka LŻI81L

] ..3. Uzaví rajĺ  ve smyslu obč anské ho zákoní ka č '. 89lzan Sb. v plné m znění  tuto smlouvu o dí lo.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e je oprávněn a odborně způ sobilý provádět č innosti, kterými bude plnit
předmět smlouvy.

Č lánek ll. - Pŕ edmět smtouvy

2.L' Zhotoviteĺ  se zavazuje pro objednatele provádět na zaří zení ch, specĺ fikovaných v pří loze č '1
Vyú č tování  servisní ch služ eb, tyto práce :

2.1.1. Servis v'itahů  obsahují cí  odborné  prohlí dky (oP) výtahů  dle pří s| uš né  Č sľ rl, mazání
v intervalu oP, č iš tění  nepří stupných č ástí  dvakrát do roka a vyproš tění .

2.L.2. opravy rnýtahů  na základě objednávky (telefonicky, e-mailem a pod.) urč enou osobou
objednatele, a to vč etně dodání  nebo opravy potřebných náhradní ch dí lů . Nástup na tyto
opravy provede zhotovitel nejpozději následujÍ cí  pracovní  den po přijetí  objednávky.



2.] ..3' Zhotovitel zajistĺ  vpředepsaných termí nech odborné  zkouš ky a inspekč ní  prohlí dky.

Náklady na ně budou objednavatelĺ  fakturovány separátně'

2.] ..4. Modernizace { střední  a generální  opravy) výtahů  na základě pí semné  objednávky

objednatele po uzavření  samostatné  smlouvy o dí | o na kaž dý takový pří pad.

2.2. objednatel se zavazuje za řádně a vč as provedené  práce a dodávky, uvedené  v předchozí m

odstavci zaplatĺ t ve sjednané m termí nu cenu podle č l. lll té to smlouvy.

Č lánek lt l. - Cena a platebnĺ  podmĺ nky

3.1' Ceny za provedení  předmětu smlouvy (č l.ll té to smlouvy) jsou ceny smluvní  stanovené  dohodou

smluvnĺ ch stran na základě zákona ć,.526/90 Sb. o cenách (v platné m znění ).

3'2. Ceny jsou stanoveny dle pří lohy č '1 vyú č tování  servisní ch s| už eb, platných v době uzavření  té to

smlouvy. Změna ceny se provede podle mí ry inflace vyjádřená pří rů stkem prů měrné ho roč ní ho

indexu spotřebitelských cen zveřejněná Č eským statĺ stickým ú řadem vŽdy k poč átku roku.

3.3' Způ sob { poč tu cen (za provedení předmětu smlouvy č l. 2.1'1. až '2.t.4.| .ie uveden v pří loze č ' 1'

té to smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která se k těmto cenám přič í tá ve výš i platné  v době

uzavření  té to smlouvy. V souladu s 9 5, odst. 3 zákona ć. Ż35/Żoo4 Sb. není  MV Č R v předmětu

smlouvy osobou povinnou k dani.

3.4' Ceny za provedení  předmětu smlouvy bude zhotovitel fakturovat takto :

3.4.1. Č tvrtletně pokud jde o předmět smlouvy dle č l. 2.1.1. a to Ve druhé  polovině třetí ho
měsí ce č tvrtletí .

3'4'2' Do 14 dnů  po provedení  a předání  opravy dle ziápisu v knize odborných prohlí dek výtahu

pokud jde o předmět smĺ ouvy dle č l' 2.1.2.

3.5. raktury budou mĺ t nálež itostĺ  minimálně v rozsahu odpoví dají cí m zák. č ' 235l20o4 Sb. o dani

z přĺ dané  hodnoty (v platné m znění }  a budou tedy obsahovat nálež itosti běž né ho daňové ho
dokladu.

3.6' Splatnost faktury je 15 dnů  od doruč ení .

Č lánek lV. - Záruka za jakost

4'] .. Zhotovĺ tel pře.ií má záruku za jakost oprav uvedených v ć l.2.1'.2. po dobu 6 kalendářní ch měsí crj
ode dne předání  a převzetí  opravy, uvedené  v knize odborných prohlĺ dek.

4.2. Zhotovitel je povinen řádně oznámenou a uznanou vadu, dle předchozí ho odstavce, opravit
bezú platně v době, která bude s objednatelem dohodnuta'

č lánet V. - Smluvní  pokuty

5.1. Zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výš i o,05%  zceny za provedení dí la za kaŽdý den prodlení
běž né  opravy (provozuschopnosti}  vritahu dle č l' 2.1".2. té to smlouvy a nedodrž ení  termí nu dle
přĺ sluš né  Č sru ale č l.2,1'1' té to smlouvy.

ś 'z' objednatel uhradí  smluvní  pokutu ve výš i a,OS o/oz dluž né  č ástky za kaŽdý den prodlení  platby dle
č l. 3.6. té to smlouvy za právoplatně fakturované  plnění  dle té to smlouvy.'
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Č lánek Vl' *  Povinnostizhotovitele a objednatele

6.1. Povĺ nností  objednatele je zpří stupnit objekt při docházce pracovní ků  servisu, umí stit revizní

knihu v rozvaděč i výtahu anebo u provozní ho technika k dispozici revizní mu orgánu a

odpovědným pracovní ků m.

6.1'.1' osoba pověřená jednánĺ m za objednatele:

6.2. Povinností  zhotovite| e je zodpoví dat za termí nované  plnění  předmětu té to smlouvy dle č l' 2.1.] ".

a 2.3'.4. pro kontrolní  orgány'

6'3' Kontaktní  spojení  na zhotovitele

Hláš enĺ poruch Tel:  212 24a437,602 6517 65

Vyproš tění  rel 721-7631'47

Č ĺ ĺ nek Vll. - Platnost smlouvy

7.1. Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou s oboustrannou výpovědní  lhů tou 3 měsí ců  od
' prvé ho dne následují cí ho měsí ce po doruč ení výpovědi. V pří padě neplnění vzájemných závazků ,

budou nedostatky řeš eny dle zákona č ..89/2012 Sb' - obč anské ho zákoní ku.

7 .2. Tato smlouva vstupuje v platnost datem podpisu obou smluvní ch stran a nabývá rič innosti dnem

zveřejnění  v registru smluv'

. 7.3' obě strany se zavazují  k řádné mu dodrž ování  Č sľ  zz 4002 a 27 4oa7 '

Č lánelĺ  Vlll' - Závěreč ná ustanovení

8'1. Odpovědnost za š kodyje upravena zákonem č ' 89/2ot2 Sb. - obč anským zákoní kem a V tomto
smyslu bude řeš ena (zejmé na dle s 2909 a násl.)'

8.2' obsah smlouvy lze měnit č i doplňovat pouze pí semnými dodatky, odsouhlasenými oběma

stranami.

8.3, Smlouva je vyhotovena Ve 2 vyhotovení ch, z nichž  kaž dé  má platnost originálu a kaž dá strana

obdrž í  po jedné .

8.4. Nedí lnou souč ástÍ smlouvy je i pří loha č . 1

29, ľ 'ő, ?ľ ,27
V Praze, dne V Praze, dne ......28.6.2022

CZ Lift s.r.o.
MV - generální  ředitelství  HZS cR
Technioký

Pĺ sková
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ł

s08000158

dodavatel

CZ l..iĺ l s.ľ .o.

L' Pĺ osccké  š koly- 28 l 'ĺ  l l

l9000 Pľ aha 9

Poznámky :  servis obsahuje sluŽby dle následují cĺ  tabulky

2.'|  Cena za mateÍ iál (dle souč asn ch cen)

2.2 HZS odborné ho pracovnĺ ka v pľ acovní  době 7:30 _ 16:30 hod

2.3 HMs Hodinová sazba za vyż ádany zásah havarljní  pohotovosti v
rnimopracovnĺ  době (od 't6:30 - 7:30 hod' v pracovnĺ ch dnech) a ve
dnech pracovniho volna.

2.4 Dopľ avni pauŠ ál za v jezd

odběratel

MV *  gencľ ální  editelství  l-iasič 'skćho záclrľ anlrćho sboru ĆR
Technicky ĺ lstav Po. Pí sková.l2. Pľ aha 4

Názvoslovĺ

oP odborná pĺ ohlĺ dka (ĺ evize) Č stĺ  zz 4oa2,27Ąao7

MČ P mazánĺ  (dle mazaciho plánu v robce) +  č iŠ těnĺ  +  preventivnĺ  opravy

VY vyproś tbvánĺ

Hzs Hodinová sazba za odbomé ho pracovní ka' V pĺ acovni době 7:30 _ 16:30 hod

HM$ Hodinová sazba za odborné ho pracovní ka v mimopracovnĺ  době 16:30 - 7:30 hod a ve dnech pracovnĺ ho volna

ooraw na zavolání  dle bodu 2.í .2. Smlouw o dĺ lo.
Násfup na $to opĺ avy je v uvedené  ceně nejpozději následují cĺ  pracovnĺ  den po nahláś enĺ  na dispeč ink cz Lift
V ceně nejsou obsaŽeny dalš ĺ  opravy, které  budou prováděny na objednání  (telefonické  zavolání ) a budou tič továny samostatně uvedenou HZS' nebo HMZ.

xxx,:c<  Kč
314'00 Kč

860,00
200,00

DPH bytové  domy
21Yo

21 / o

21o/o

1 od
VČ  tJPl_|

77Ą,4o

786,50

1 561 Kč
4 683 Kč

ĐPH 21"/o

134,40

136,50

27'l Kě

8ĺ 3 Kč

bez tJPĺ -l

640,00

650,00

1 290 Kč

3 870 Kč

90,00

90,00

měsĺ č ně

č trvtletně

ML;P

200,00

210,00

OP
3s0.00

350,00

r.v.

2008

2009

\ n Í 'Ć'

2080019

2080020

stanrc

4t4

3/3

nosnost

375

1000

aoresa

TUPO Pĺ skova 42

TUPO Pí skova 42

tvp

TOV

TOV

P.Č '

1

a


