
Smlouva o zajištění servisu instalatérských a kanalizačních prací č. 31/2022 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů 
Článek I. 
Smluvní strany 
Objednatel: 
Domov pro seniory Světlo 
zastoupená: 
Sídlo: 
IČO: 
Mgr. Šárkou Nováčkovou - ředitelkou domova Drhovle 44, 397 01 Písek 
70869812 
Bankovní spojení: KB Písek 
Číslo účtu: 	3723271,,0100 
Zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp.zn. Pr 408
(dále jen „objednatel") 
Zhotovitel: 
Martin Mošovský, instalatérství - topenářství 
zastoupen: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Martinem Mošovským - majitelem firmy Kestřany 18, Písek 
73514926 
cz 7409121577 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna 
Číslo účtu: 	236060812~800 
Živnostenské oprávnění vydané místně příslušným Městským úřadem v Písku. 
(dále jen „zhotovitel") 
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Článek li. 
Předmět a místo plnění smlouvy 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele servis instalatérských a kanalizačních prací v Drhovli, č.p.44 a na pobočce v Písku čp. 2549, ulice Karla Čapka. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré služby a práce dle této smlouvy řádně, včas ve vysoké kvalitě. Objednatel se zavazuje řádně provedené servisní služby převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu. 
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést servisní služby na své náklady a nebezpečí dle odsouhlasené nabídky, platných norem a předpisů. 
2.3 Smluvní strany se dohodly na pravidelné roční preventivní prohlídce za úplatu. Výsledek této prohlídky bude zaznamenán v Servisním protokolu. 
2.4 Zhotovitel zapůjčí objednateli po dobu opravy vlastní ekvivalentní zařízení, pokud bude dostupné. 
Článek Ill. 
Doba plnění 
3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
3.2 Termín nástupu technika na opravu je do 72 hodin od souhlasu objednatele s nabídkou na servisní služby zařízení nebo od nahlášení závady zařízení dle čl. VI této smlouvy. 
3.3 V havarijní situaci, kdy hrozí nebezpečí obsluhy nebo škody na surovinách, bude nástup technika do 24 hodin. 
Článek IV. Cena díla 
4.1 Celková cena díla bude určena jako součet odměny určené na základě počtu hodin, po který byla služba dle této smlouvy, nabídky a oběma stranami podepsaného předávacího protokolu případně zakázkového listu poskytovaná dle sazeb uvedených níže v čl. 4.2 této smlouvy, a ceny 
náhradních dílů určené dle aktuálního ceníku. 
4.2 Sazby v Kč bez DPH 15%: 
a)	Servisní hodina PO-PÁ 7-15:30 
b)	Servisní hodina mimo tento čas 
c) Cena dopravy je stanovena paušálem 
d) 
4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v dohodnutý časový interval a za tomu odpovídající 
odměnu za servisní hodinu dle čl. 4.2 této smlouvy, v případě, kdy zhotovitel z důvodů, které nejsou zaviněny objednatelem, tento časový interval dle čl. 4.2 písm. a) této smlouvy nedodrží, hledí se pro účely určení výše odměny za poskytnuté služby, jako by byly poskytovány 
250,-Kč 350,-Kč 11,-Kč/ 1 km 
v původně ujednaném časovém intervalu. 
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Článek V. 
Platební podmínky 
5.1 Zhotovitel bude provádět opravy na základě vystavené objednávky (objednávek) objednatelem. Skutečně provedené práce budou potvrzeny na zakázkových listech pověřeným pracovníkem objednatele. Vystavená objednávka a zakázkový list je podkladem pro fakturaci, která bude provedena dle čl. VI této smlouvy. 
5.2 Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů. 
Článek VI. 
Provedení a předání díla 
6.1 Odpovědná osoba objednatele nahlásí závadu na zařízení telefonicky 
Martin Mošovský- tel. 773 120 974 nebo na email: martinmosak@seznam.cz
6.2 Technik zhotovitele na místě zjistí rozsah závady a připraví podklady pro vyčíslení ceny 
za prováděné servisní služby. Následně doručí zhotovitel objednateli nabídku s pevným rozpočtem. 
6.3 Zhotovitel po písemné akceptaci nabídky (jejím potvrzení objednatelem) neprodleně objedná náhradní díly a závadu opraví. Za písemnou formu se pro účely věty předchozí považuje i e-mailová komunikace. 
6.4 V případě, kdy se jedná o běžně prováděnou opravu s užitím běžně dostupných a skladových dílů, čl. 6.2 a 6.3. této smlouvy se nepoužije a technik nastoupí na základě nahlášení závady k provádění servisních služeb dle čl. 3.2 této smlouvy. 
6.5 Při opravě postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel má právo provádění opravy kontrolovat. 
6.6 V případě nutné součinnosti objednatele při provádění díla vyzve zhotovitel objednatele 
k tomuto spolupůsobení. Jedná se zejména o seznámení s umístěním uzávěrů vody, plynu, rozvaděčů a příslušných vypínačů. 
6. 7 Technik předá hotové dílo odpovědné osobě objednatele, která písemně potvrdí předání do zakázkového listu. 
6.8 Zhotovitel provádí dílo prostřednictvím kvalifikovaných osob na svoji odpovědnost a odpovídá za veškerou újmu, která v souvislosti s tím vznikne objednateli nebo třetím osobám. 6.9 Zhotovitel je povinen povést dílo v co nejkratším možném čase. 
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Článek VII. 
Smluvní záruky 
7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na nový náhradní díl podle této smlouvy v trvání 6 měsíců od data opravy a záruku na jakost opravy v trvání 6 měsíců od data předání opravy. 
7.2 Nezbytnou podmínkou pro uplatnění záruky je obsluha a údržba zařízení v souladu 
s návodem k obsluze. 
7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé provozem v nevhodných podmínkách, obsluze zařízení v rozporu s návodem k obsluze nebo při neodborném zásahu třetí osoby či vyšší moci. 
Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy a výpověď 
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta se sjednává v délce třech měsíců a počne plynout 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Nepřevezme-li adresát takovou zásilku, má se za to, že byla doručena 
uplynutím 15 dne od jejího uložení na poště. 
8.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 
Článek IX. 
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
9.1 Za objednatele je oprávněn jednat: a) ve věcech smluvních: 
Mgr. Šárka Nováčková, ředitelka DS 
b) hlášení závad: 
pro Písek- provozní technik v Písku, v době jeho nepřítomnosti pracovník údržby 
pro Drhovli - pracovník údržby v Drhovli 
9.2 Za zhotovitele je oprávněn jednat ve všech záležitostech: 
Martin Mošovský - majitel firmy Tel. 773 120 974 
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Článek X. 
Závěrečná ustanovení 
10.1 Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v Registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
10.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
10.4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy. 
V Drhovli dne 30.9.2022 
V Kestřanech dne 30.9.2022 
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objednatel 
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zhotovitel 
Martin Mošovský Kestfany 18, 398 21 Pfsek INSTALATÉRSTVI, TOPENÁffSTVI ičo 73514926 DIC CZ7409121sn 
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