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SMLOUVA  na  kompletní  servis  výtahů  č._3200/SD/001/23                 
 uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění 

  
OBJEDNAVATEL:                                                          ZHOTOVITEL: 
 
 
Název:       Město Tábor           Výtahy Vajdík, s.r.o. 
                  odbor ŠMaT           
Adresa:      Žižkovo nám. 2/2                                          Berlínská 2756/10 
                  390 01  Tábor           390 05  Tábor 
 
IČ:              00253014                      IČ: 28104315 
DIČ:           CZ00253014                                                 DIČ: CZ28104315  
 
Banka:       xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx                             Banka:   
č.účtu:        xxxxxxxxxxxxxxxxxx          č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  
             
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 
1. Předmět smlouvy 
 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní služby na výtazích objednavatele uvedené na   

Příloze č.1.  Na této  příloze  je  rovněž uveden rozsah poskytovaných služeb.  Výkon těchto  
služeb  se  řídí   platnými   českými  normami,   pokyny   výrobce  a  servisním  

        standardem zhotovitele.                            
 
2. Doba plnění 
 
2.1. Účinnost  smlouvy  počíná dnem  1.1.2023 a  trvá  1 rok. Tato smlouva se automaticky    
       prodlužuje  vždy  o  stejné  období,  pokud  není  nejpozději  3  měsíce před skončením   
       platnosti vypovězena. 
 
3. Cena 
 
3.1. Celková cena služeb je uvedena v Příloze č. 1. 
 
4. Fakturace 
 
4.1.  Faktury zhotovitele jsou splatné do 30  kalendářních  dnů  od  převzetí  objednatelem. 
        Při  platbě  převodním  příkazem se  uvádí  KS 308,   VS  je  shodný s číslem faktury. 
4.2. Faktura   za   poskytované   servisní  služby  dle   Přílohy  č.1  bude  vystavena  vždy  

1 x měsíčně. Faktura a ostatní  práce a služby dle Přílohy č.1 bude vystavena do 15 dní    po 
jejich  ukončení v  běžných  zakázkových  sazbách  dle  platného  ceníku zhotovitele. 
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5. Dodací lhůty   
 
5.1.  Pohotovostní opravy – zpravidla týž den, ve kterém byla porucha nahlášena, 
        nejdéle však do 48 hodin. 
5.2. Ostatní opravy – podle povahy závad a po dohodě s objednavatelem. 
5.3. Ostatní služby – servisní úkony dle návodu, odborné prohlídky, odborné zkoušky  

ve  lhůtách stanovených ČSN 27 4002,  27 4007. 
 
 Hlášení  oprav a poruch na tel. čísle:   xxx xxx xxx 
 

6. Odpovědnost zhotovitele    
  
6.1.  Zhotovitel zodpovídá za odborné provedení sjednaných prací a služeb. Záruka na     
        poskytnuté práce a služby se  řídí  platnými ustanoveními  Občanského zákoníku. 
        Záruka se  nevztahuje na  případy vandalizmu, zásahu  třetí  osoby a  vyšší  moci.  
        Zhotovitel nenese  odpovědnost za škody  vznikl é v  důsledku skrytých vad  díla    
        (materiálu), které při řádném provádění sjednaných prací nemohl zjistit či odstranit. 
        Při škodách , za které zodpovídá, poskytne zhotovitel  ze  svého  pojištění  náhrady 
        na odškodnění poškozených osob a věcí.  Jiné nároky, zvláště v souvislosti s přeru- 
        šením provozu a ušlým ziskem jsou vyloučeny. 
 
7. Součinnost smluvních stran 
 
7.1.  Objednavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli volný přístup k výtahovému zařízení, 
        nezasahovat  a  nenechat  ani  třetí  osobu  zasahovat  do výtahového zařízení   bez  
        předchozího pověření  zhotovitele. Objednavatel zodpovídá  za  dostupnost  Knihy 
        odborných prohlídek i strojovny výtahu pro zhotovitele. 
7.2. Objednavatel je srozuměn s tím, že na své náklady  provede  další  opatření  nutná 

pro bezpečnost, dobrý stav nebo dodržení platných norem (předpisů). Potřebné práce 
provede zhotovitel po dohodě dle samostatné objednávky. 

 
8. Závěrečná ustanovení 
 
8.1.  Smluvní  strany se dohodly, že  právní vztahy  vzniklé mezi nimi z  této smlouvy 
        se řídí Občanským  zákoníkem v platném znění a dalšími právními  předpisy ČR. 
8.2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 

Smlouva je podepsána  ve  dvou  vyhotoveních,  po jednom  pro  každou  smluvní 
stranu.  Změny smlouvy lze provést pouze písemně. 
  
 
 
 
V Táboře dne  25. 1. 2023                                               V Táboře dne 25.1.2023 
 
 
Objednavatel:  (jméno a podpis)                                          Zhotovitel: 
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PŘÍLOHA č. 1 

ke  smlouvě  na  kompletní  servis  výtahů  č. 3200/SD/001/23 
 

Rozsah a cena poskytovaných servisních služeb dle ČSN 27 4002 a 27 4007 
 
1.  Cena odborné prohlídky (revize)  dle typu výtahu: 

   nákladní výtah s dopravou osob      typ A2 – čtvrtletně   430,- Kč  (520,30,-   Kč vč.DPH) 
   malý nákladní výtah                        typ C   -  pololetně   250,- Kč   (302,50,-   Kč vč.DPH) 
   nákladní výtah bez dopravy osob    typ B   -  pololetně   430,- Kč   (520,30,-   Kč vč.DPH) 

    nákladní výtah s poklopem              typ D2 – pololetně   284,- Kč   (343,64,-   Kč vč.DPH) 
 
2. Cena za odborný servis: cena za výtah měsíčně: 

    nákladní výtah s dopravou osob           typ A2 -  376,- Kč  (454,96,-   Kč vč. DPH) 
           malý nákladní výtah                             typ C  -   250,-  Kč  302,50,-   Kč vč. DPH) 
           nákladní výtah bez dopravy osob         typ B  -   353,-  Kč  (427,13,-   Kč vč. DPH) 
           nákladní výtah s poklopem                   typ D2 – 342,-  Kč  (413,82,-   Kč vč. DPH) 
 
     V cenách odborného servisu  JSOU zahrnuty:   

- opravy poruch, které byly příčinou zastavení nebo špatné funkce výtahu 
- preventivní opravy – opravy zamezující poruchovosti výtahu 
- porevizní opravy  - opravy vyplývající z provedených odborných zkoušek, 

revizí nebo prohlídek 
- mazání výtahů 
- údržbářské práce – práce nutné k zabezpečení řádného a bezpečného provozu, 

např. opravy ohrazení, opravy závěsů dveří apod. 
 
V cenách  odborného servisu NEJSOU zahrnuty a účtují se zvlášť (po předchozím          
souhlasu odběratele):  
- dílenské opravy strojů, motorů, trakčních kotoučů, kladek a výměna vlečných kabelů 
- samostatná výměna nosných orgánů a zkoušky po výměně nosných orgánů 
- odstranění závad, které jsou jednoznačně zaviněny nesprávnou obsluhou 

nebo vandalizmem 
      -     čištění šachet 
      -     odborné zkoušky 

- úpravy ke zvýšení bezpečnosti provozu (odstranění bezpečnostních rizik 
dle ČSN EN 81.80 

- ceny spotřebovaného materiálu a náhradních dílů 
  

      Tyto práce  jsou účtovány dle platného ceníku zhotovitele + cena za dopravu. 
 
3.   Odborná  zkouška výtahu v rozsahu  EN  81-80, ČSN 274007 
     četnost:    výtah s dopravou osob     1 x za 3 roky 
                      výtah bez dopravy osob   1 x za 6 let 
      cena za odbornou zkoušku  1 výtahu na základě cenové nabídky 
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Týká  se  těchto  škol: 

 
OZNAČENÍ STRAVOVNY                     TYP           CENA ODB.              CELKOVÁ CENA  ODB.  
            (ŠKOLY)                                  VÝTAHU     SERVISU (MĚS.)              SERVISU  (MĚS.)  
                                                                                           bez DPH                               včetně  DPH 
 
ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice/prac.2705        C                  1 x 250.-                           302,50,-  
ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice/prac.2705        B         1 x 353.-                427,13,- 
ZŠ a MŠ Tábor, Mikuláše z Husi 45        C                   1 x 250.-                302,50,- 
ZŠ Mikuláše z Husi/prac. Dlouhá 340     C         1 x 250.-                302,50,- 
MŠ Kollárova 2497                                  C         1 x 250.-                302,50,- 
MŠ Kollárova 2497                                  D2                 1 x 342.-                413,82,- 
MŠ Kolárova/prac.A.Kančeva  2628       C         1 x 250.-                302,50,- 
MŠ Kolárova/prac.A.Kančeva  2628       D2                 1 x 342.-                413,82,- 
ZŠ Husova 1570/MŠ Komenského ul.     C                   1 x 250.-                302,50,- 
ZŠ  Husova ul. 1570                                  A2         2 x 376.-                909,92,- 
 
                   celkem servis měsíčně  bez DPH       3 289.- Kč               3979,69,- Kč vč.DPH 
             
  
OZNAČENÍ STRAVOVNY                     TYP        CENA ODBORNÉ          CENA  ODB.PROHLÍDKY  
            (ŠKOLY)                                  VÝTAHU  PROHLÍDKY(REVIZE)               (REVIZE) 
                                                                                           bez DPH                                  včetně   DPH 
MŠ Sokolovská  2417                       C   2 x 250,-                   605,-      pololetně 
MŠ Sokolovská  2417/prac.2393           C   2 x 250,-                   605,-      pololetně 
ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice/prac.2705        C            1 x 250,-          302,50,- pololetně 
ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice/prac.2705        B   1 x 430,-          520,30,- pololetně 
ZŠ a MŠ Tábor, Mikuláše z Husi 45        C             1 x 250,-          302,50,- pololetně 
ZŠ Mikuláše z Husi/prac. Dlouhá 340     C             1 x 250,-          302,50,- pololetně  
Kollárova 2497                                  C             1 x 250,-          302,50,- pololetně 
MŠ Kollárova 2497                                  D2           1 x 284.-          343,64,- pololetně 
MŠ Kolárova/prac.A.Kančeva  2628       C             1 x 250,-          302,50,- pololetně 
MŠ Kolárova/prac.A.Kančeva  2628       D2           1 x 284,-          343,64,- pololetně 
ZŠ Husova 1570/MŠ Komenského ul.     C             1 x 250,-          302,50,- pololetně 
 
 celkem cena odb. prohlídek pololetně  bez DPH       3 498,- Kč                      4 232,58,- Kč vč. DPH     
        
             
ZŠ Zborovská  2696             A2    1 x 430,-                          520,30,- čtvrtletně                
ZŠ  Husova ul. 1570                                  A2    2 x 430.-        1040,60.- čtvrtletně    
celkem cena odb. prohlídek čtvrtletně  bez DPH         1 290,- Kč                    1 560,90,- Kč vč. DPH            
 

 
V Táboře dne: 25. 1. 2023 
 
 
 
Objednavatel:                                                            Zhotovitel: 
                                                                                    

 


