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ZastŮIjpe:ai": Rädit:kv Vmr,'s1icľ:y. iedmíel
Osď'a c'prá"'měná µdnat j'"}ěr}""n' zhotcmtek-: :7.avm;),

"Rankovni spoleiú: bauka
tel 5·i'i l l "7 "i úľ
č.ů. 215{J&:2 L"()]C}-í)

2. ObjetLmävatel: Dorúov' i°4 Aš, í.66 {)2 f'p;í_';
lC:C): 657 61 774 LúČ:

Jan Dvoŕák.,
c..'seba ť?právněná jednat ve věcech teehnickŕ'ch:

tel: S')C"l1'2:27'?
Ba[}ko':íú spc'jeni: č.ů.

uzavíraiÉ dĹe í )iy:h.zak.í. :1 I3i"l 9íjZ St"' v :z'néni o dit>:

í!. Předmět smkmvy.
výše U'jede!]é strany se dohod1y', že j:"':"'"' '^ :'·" i·"':
';' dajšich ustar)ovenfch smbím'.

W

' 7ákhídiú úíMbu delů a iúä7ÁÚ t';' ůíhů 4 í 1:4 -::ihs1 jj} Píi:"; Ik-
..M'e1"y, cca } x za 3 měsíce.

&'ra"iidelné cAbrrN. prohlícLky 'tev7?"! Yýtňk'i v "? mmech cŮE ' 'NY ( 'SN
.L74UU'7 a !e1ich nasl. iioveL

Ô.Záklaáú našta"veni a šeíizenL
Pmvidelaé odbomé zkoušky íý1áhů d'e čsn 274002 ČSN "740C'" :í ieÍi& 'ZiSi ím'el
Čištěni pidilubM vÝtahov';"ch šachet cd

W

6a.Škc)leni dozorců a řidičů výtahů dle ČSN a náái 1"lt-·'.'éj
pnnlia:j dle ČSN 2740G2

7A3dstmiovárd poíuch výtahů aa tel. dtýedMr'ku pmcm'ni dny ctd Zq() do 1j·-·cľ
&Odstraňováni pc?mc-h výtahů na tel. ot?jednávkj v důbě cd !5 hud. jji_7 2l) hcd. í' pmco'mi duv a c'd

W

7,30 do 13,0U hod. o sobotách, nedělích a s"iáteieh.
9 Odgt1"aň{múrú punich vý'táhů - pÚhot(yv{)sÍĹÚ :šhjŽl'ra uad í"ioby v hodech S ú g
1CíOdstraňováni závad po revizi.
1 'i střed[n opmvv mcdemizace na 7:i!"'kdě ""'""u"mť rn^

jxac.e bude "vždy uzavrel"}a :mibuva t") ,g Úu.
12 P1"Qiekŕůvé µ"áce na Ůbij(lÄI:Ĺ vkii V u'uúci ŠŮĎ dle

I u. Povämosti
l, (")biednwate-l se zav?!zíli'? sjednané a pŤo"/edene n
,L í )t)jednavatei je za.vazán píwínnosů vest. k ':'äňi vvtahu a .lehu t"kk ia'ly a

iu:t iuú i<tCA í' iľ ·:>"N Ĺ i t/.í :Á ííciš!. ÁÄŽ_F' ¥ m ;. LAS p'í.:.u L µti"iů iii L iii ii

citc-vané ní}rm:,:', im"' se! k ĺěď -i.\]
í T'gahv, a mchr" 1·" urn'm

.í , : 7m im vCasm' a 'oezpeCnv prm k. n'íri:" r:lí.i.. i" ir:1"E: i:-i} 11E't i, It-: I.! ·

si iíluu V;v .



. _ .

ľ V. Pnvimasii zhotcn'itek,
seznámí (mednav2tae !yú' k.aždé odbomě :;:k.ol!šce s ieijnl vi sk'ikem 'í rm)adnym

. -· j- a,-- · ' '". ' "-' ' Z " " '" ' "" ' ' " '"" " ľ" '" T 'ť ' 'na po "rbna uyauesu E: ?M.ťZů± uäiäi a zal"LLem

2.Zhůtij"\'itei bude ú pEdsůíta::"a zríi riád' ¥
s phíěnhn µitedmětu této smlouvy.

V. Cena a způsob fakturace.
a") Cenv "a duZby jsou mncveny dc}hodou v a'mktoi vÝz'i 3!;"22, .t:č za ': Ca v';tahů za

prá"e uvedené v bodeclí 1,2,3,4,6b. Cena p·aušá!ú eb:šahuie píáce. ceälíwné, iuaziva a čistící
j:nrstřadky. Ostatrú µáce budon ťakhmymny dle t-odn b9. Práee-, na kt.eE se mahuie zán?k-? ze
Smkuyy dcdávce a niontáži yýtahu budnu zdmna, za předpQkkdu zajišťování
pravidelné ůdůby a seřizování smluvní fůmou a $t'iace!lých !x'hledavek.
Odstranění závad zµiisobených rle(mvúěík"gu maíúpukíeí, šµahicu obsluhou, µřetěžů\'ánír(í,
cdázenim, násiLiým Toškozenim výtahu, živelnými nebo ňnj"mi pTipady yyš"i rmci
není v ceně pallšáhl.
Faktura se 14denni splatnosti bude yystavena v !:'c!kNi[lé iniié'äíce CLvrůeú.

b) Ceny za ostatíú služby jsúu sĹtanŮveliy dohodou v hiMMůvé Á.a^'aj sazbě 3Ô(J, KČ.'prac ,
C) V pňpadě prcd!eni s plaeenhri shižeb si zLb>kmäteí yy!mzl?je- s'mhmň (LUS % z:

t nezaplacené částky za každý den pMle.ni po tmn.ínu spiam'mi, nmezeni sie'ínaných
( ' prací, pŕičenů nepKÍLmá odpovédnog.t za Škody, tímto vznikly cbiedl}avať:eii néĹx! třetí

ůsúbě Po duazeni záva7ků L. tilů
sjednané µráce po prc'vedmi c^.'čTc".'ae2 pr'3h!ia"y ní' přmim"tný'± 'Mf·
mm" uCtovaůa a nmj rimec

d"í K dohodnuNm cewíni se Dři!p&itává DPH die pM. Netbisíi RUzDis" é'ástek a DPH Nuň rMkhu
& A

Č.2 této snilouvs'
2) V p:ipadě zniěny zákonů, vyhlášek, tprhnirlC"rh, bezpeřn^!'hňeb, eencyýeb. daM"Neh

neľm uných předpisň !mjicicb vliv na konečnon cenu !"nmmenl díľ:í mfkce je 7bc*"",itd
oprávněn ůníém.ě cenu pí>-iie tobô upravit

VI. Tedmická data a m.íste plnění.
Technic.ká dala a místo phlě!ú tvoří přilL'hu č..l, která je nediln_ou součású této smkmvi'.

'W

VII. Zámky.
l. ?bjednavate1 má právo na odstraněni vad vmiklých v důsledku pmjš·eni smkvnich pc'vinnosti

zmtcíviteleríl.C 2. Z-hoiovitel :ämku Eíä µáce dk čLň
(- bod l až 9 " - l íně.síc

bod 10 - 3 měsíce
bod 11 - 6 až 12 měsíců pMk mííostatné SQií)

3. Záruka se !2ew,iahuje na závady zr'ůsobel.!é rzebo m)pmměr,(:ju ma.nipulaei s vvtaht'm.
cdcutení[n, náslínÝm pcNkoz:enim v'/'tAhu, ž.ivejnýlí-!i ji'ti'mi pHµídy vyšŠí ru-oei,
Za vyšší moc je pov:ížovárúí okoiat kteíou zhíúo"vitd neřřioh1 pÁi"vidat aííi odwáŕi'i í3€·bo
překonat.

4. Jakékoliv cjpra'ry a "yýtabu je cqmvněn prm'ác!Eit po dnbů Zář' íky jen zhi::tí he-bo .jí!n
určená servimi Mna. Pokud na Yýtahu p[':wEde }akékc.)iiv zásahy j.a včel.. serviš;rú£h. Ĺíkomi
zhotovitekm neschválenou sErvislů líná třetí :zárůk:í zaniká

5. Zhotovitel ĹíEodpo"jidá za stat" a náskdky v pŕipadě zásahu jiuýc:h 2ä týtáho"ÝÉm zazem.
zqjméžl?. zásalm do vyhra.zeného bez ye zákom č. 19:""9 Sšb a
nad a dále "j Dříyídea. 'kdv rdmiíne kní pram
Sauáeni neú nebylo íespekiováno ck)µ)růČťmi k ¥'i'":ízeui v¢'tahí' z

z
á'ivodň
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VILI. Od-stoupen9 ad sml'm"vy.
l) 7hotovit.el má prá'/c· cdstoupit m smkmy:

ä'! v He ziisíti zásahv iini'nh os-ob na vVtahc·','ém zaňzení
..7

b) oduntne-.ii &j«bavat.e1 pTovedeni prací p!."o bťmečnUA. µrův!:yai
ľ') zµäti h 2hutc:vitei, Že ítebyio "k :.,Ě'.. z

tm}ečnostrúch diwcdů
ľ (")t'iednavate] má právo cds-tcmpit cA snikuyy"
a"j v přiDadě Iled&írZováni femtiuů ľit: i:íe-ré bv

..bmnilt' bezpečnému uZiváiú výtahu
V' pIip·adě nejasnosti se budou stmny řídit Š 345 Obch. zák.

IX. ZávěreCná
Jsouj1 ".' textu cih"n'átw sŮuč.asni:- µi'E(ípisy', !'UZL!HÚ st: iint i mich piíl)aÁ"tné mvt"iY.. a

"&

duj iňky k" 'nm
2. Smlouva je uzavřena na dobu tří let. Po této době se aľ]tLn?aticky prodlužuje, a tú

vždy d jeden rok, pokud jedna ze stran šest měsíců předem tuto míbuvu písemně (dopomčeně)
11eyypovi Při nedodiženi v«jev"dj]i lhůty si vvh!azuie ve ví"šíi 46(),- kč z'a

(. každý' izapočatý měsíc za jáen výtah
3. Závazky yyplývajici ze smlouyy přecház.ejí i na případné pirávuí nástuµ'e smluvních stran.
4. Obě strany se zavazují díxhžovat nilčedivost o skl]tečnoz;t.ech, kíeré se "j" sí?uvislosti vyplývajícá z

této smlouvy dozví.
Nešphiěni tohoto ustanoveni může být p'yvažuválľc; 7ä pŮíůŠeni tó'ů &uíbuvy š mclžnosti
okamžitého cdstt"upeM poškozené strany íxi m]lĹ"un" a nál'pkEm na náhíadu škr'.y Takto
odstoupit lze nejpozději dQ 90 dnů ode dne, kdy se o íjnikľj infôm'ac.i poškozená strana dozvěděla.

5. Tuto sinlouvu le moZno niěnit tmuze písíenmYín čišlovanÝrů dodtíĹkenL
U .Ľ .r ď

podeµšanýin Ůµávněilý1iíi záštuµeĹ šmlůcuich sÍí?úL Dc"dätkv íyhotovuje a čísiuie ZhůÉUi/itei
6. Tato smlouva mši a QalLmm.je júákdiv předc.hozi milwmí ŕj'Émjici přeth"nětu léto

snilouvv.
7. Tato sáouva je vyhotovena ve dvou steiiíopisech óe µkíuí":túi.,. ze kteiy(jh každá snLluv!ú

strana {)'xhži ,jeden.
s. Zhmvitel je í)áFThe1n 'této smkuíy vázán pc' dobu 21 dnň ů-d data íx)dpi:gu této smku'í'j'

zhotcwite!em.
ý. Smlouva nabývá účinnosú dne 1.1 1.2()CJ3 za cNAp."kladu ůbousiranně podeps.uleho

Ĺ zhůtovite1i dů 21 duů po .jehu µxlµtišú.

V Brně dne 10.11.2003

VYMYSUCKÝ - VÝTAHY
&poL s r.o.

687 Bíbvice č.i
' . šd, Cgl 20

\:"' "y'
Razítko a µx!pis zMovitek

V Esmě dne Z éj. .4/( z ůu

Domov dŮchodc " ředk/ášteřĹ

R· -titl:n ?, r'"nr;'; 'j



Dodatek Č.1 Smlouvy o dílo Č.84/03

1. Zhotovitel: VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s r.o., 68712 Bílovice Č.1
zaps. v Obch.rejstř. u Krajského soudu Brno v odd.C, vložka 4030

IČO: 449 62 185 DIČ: 336 -449 62 185
Zastoupený: Radislav Vyinyslický, jednatel
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: Leo Zavadil, manažer stř.Bmo

tel. 545117136, 603164079
2. Objednavatel: Příspěvková organizace Domov důchodců Předklášteří, Šikulova 1438, 666 02 PSČ

IČO: 657 61 774 DIČ:
Zastoupený: Jan Dvořák, ředitel

3. Nová příloha Č.2 smlouvy:

r celkový čtvrtletní paušál za sjednané služby dle ČI. V. odst.aú včetně rozpisu DPH:

počet cena za Iks zákl.daně DPH 5% DPH 22% celk.vč.DPH

2 X
2 X
l X
1 X

celkem
4. Dodatek Smlouvy

ponechá jeden.

1106,- 2212,-
325,- 650,-

1100,- 1100,- -
320,- 320,-

4282,-
je vyhotoven ve dvou stejnopisech se

486,70
143,-
242,-
70,40

942,10
stejnou platností,

2698,70
793,-
1342,-
390,40

5224,10
z nichž si každá strana

5. Učinnost dodatku nastává 1.1.2004.

V Brně dne 15.1.2004

(,, ", Razítko a podpis Zhotovitele

V Předklášteří dne K:'t ,Ik "'c '<ĺ

Razítko a podpis objednavatele

VZ YSUCKÝ"
spoL 8 td.

šm' !2 Bibvi<m Č.! Domov

GtŠ6 C2 P,'ed,4'!ášteř/
,:) 65761774, tel. 549439511,
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Příloha Č.2 ke Smlouvě u dílo Č.84/03.

Ceiknvů Čtvrtktnl p'íu&áĹ m ?iedn"ríé dk Cf "V ocĹsd :j") T"'"T'"m ňPH"

C p'xkt 4é1lä za iks 7ákl.dané

2 X 1046,- 2092,-
2 X 325,- 65(:',-

lx 104'J,- 104.0.-
l X 320,- 320,-

celkem 41ÔZ
ď

DPH 5% 1")Fří 2'Z% eeik.vč.DPfi

104.60 219ó.6C'
f"'n _y ar

.r

52,- - 1092,-
- "0,40 390,40

ľ56,6í) 2 i.'3,4t"í 4472,-

'v""9MYSUCKÝ U-
L 8 A',0,

687 Č.Ĺ
gtbdidh) Biím. Cq'i 20

"d.: 545 nZ -

'"L't't

C



MYSLICKÝ
* " . "h Pivovarská 542

j' 68601 Uh.Hradiště
člen HK ČR, ČSVT a Unie výtahového průmyslu

středisko Brno, Cejl 20, PSČ 602 00
tel/fax.: 545117136, 545117141 mobil 737542340
E-mail: www.Vymyslicky.cz

pís .
P 4 "

Domov důchodců, p.o.
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Brno, 31.3.2009

Věc: Úprava cen.

(.," Z důvodu nárustu cenových vstupů v minulém roce - inflace, si Vám dovolujeme
oznámit v souladu s čl.V. odst.e) Smlouvy o dílo Č.84/03 úpravu ceny o státem uznané
indexy inflace ve službách za minulý rok, tj. o 6,7 %, tedy na 4569,-KČ. Rozdíl bude činit
287,- KČ za čtvrtletí. Hodinová zúčtovací sazba bude 320,-KČ.

Děkujeme Vám za pochopení a budeme se nadále snažit plnit co nejlépe Vaše
přání.

S pozdravem

C Leo Zaoadil
manažer stř.Brno


