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RÁMCOVÁ SMLOUVA č.
(uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. Obč. zák. č. 89/ 2012 Sb.)

Statutární město Kladno 
Nám. Starosty Pavla 44. 272 56 Kladno 
MUDr. Marcela Malcová, statutární náměstkyně primátora 
00234516 
CZ00234516

Odpovědní pracovníci vc věcech technických: Miroslav Palivec 

(dále.,objednavatel44)

Objednavatel:
se sídlem: 
v zastoupení:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
se sídlem: Na Píská 19, 273 01 Žilina

spol. zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 
64129, zápis ze dne 15. 12. 1998.
IČO: 257 19 980
DIČ: CZ25719980
Bankovní spojení: KB Kladno
Tel: + 420

+ 420 2 
+ 420 

Fax: +420 
GSM brána: 
E-mail: milos.hasck@uniservis-hasek.cz

info@uniservis-hasck.cz

Odpovědní pracovníci vc věcech smluvních: Miloslav Hašek

Odpovědní pracovníci ve věcech technických:

(dále „zhotovitel44)

Shora uvedené subjekty uzavírají tímto rámcovou smlouvu o spolupráci za níže uvedených 
podmínek:

1. Předmět plnění

I .Zajištění servisní a pohotovostní činnosti. Jedná se o pohotovostní službu na základě hlášení 
poruchy a činnosti spojené s kontrolou a vedením dokumentace nutné k zajištění spolehlivého provozu 
zařízení: trafostanice VN číslo: TS KL 0284
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2. Navrhované řešení

3.

4.

S

Je prováděna údržba trafostanice VN dle požadavků objednatele a norem.
Zjištěné závady odhalené při provádění běžné údržby jsou ihned oznámeny příslušným 
odpovědným pracovníkům objednatele a po dohodě s nimi je provedena oprava. Jedná 
se zejména o závady převyšující svým rozsahem běžnou činnost údržby. 
Předpokládáme, že obsah této činnosti bude dohodnul při eventuálním dalším 
technickém jednání.
Montáž nového zařízení je prováděna pouze na základě nových smluv o dílo nebo 
objednávek.
Revize a zkoušky probíhají dle normou stanovených period, případné opravy 

zjištěných závad jsou realizovány na základě předem odsouhlasených nabídek.
V případě jakékoliv havárie, která omezí schopnosti úřadu a převyšuje možnosti 
údržby, je zhotovitel schopen zahájil opravu do 1 hodiny po jejím nahlášení.

3. Kontrolní činnost

1. Zhotovitel je povinen provést nestranné zjištění stavu technologického zařízení.
2. Seznam zařízení, rozsah kontrol a jejich termínů provádění jsou dány Havarijním 

plánem, který je přílohou této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen se při provádění kontrol a zásahů řídil platnou legislativou, 

platnými ČSN a vnitřními předpisy Objednavatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy provádět kontroly na 

požadované úrovni v plném rozsahu, schválených termínech / min. legislativou /
5. Zhotovitel je povinen zajistit kontroly technologických celků osobami odborně 

způsobilými. Tuto skutečnost je také povinen doložit na vyžádání Objednavatele.
6. Objednavatel si vyhrazuje právo rozhodovat ohledně změn a typů zařízení a 

náhradních dílů za účelem standardizace v jeho závodech. O těchto změnách bude 
vždy Zhotovitel informovat Objednavatele a bude požadovat jeho schválení.

4. Ceník hodinových sazeb

1 Montážní práce prováděné v rámci plánovaných oprav a údržby Kč/hod 300

2 Montážní práce prováděné v rámci pohotovostní služby a mimořádných 
událostí v rozmezí 7.00-15.00 hod v pracovních dnech Kč/hod 350

3 Montážní práce prováděné v rámci pohotovostní služby a mimořádných 
událostí v ostatních případech Kč/hod 650

4 Dodávkový automobil Kč/km 12
5 Pohotovostní služba Kč/měsíc 6500

5. Záruka

1. Zhotovitel na všechny dodané mechanické a elektrické díly poskytuje záruku 12 
měsíců. Na provedené montážní práce poskytuje záruku 36měsíců.



6. Místo plnění

1. Místem plnění zakázky je: MMK, nám.Starosty Pavla 44. 272 56 Kladno

7. Dodávky a plnění

1. Dodávky servisních prací a materiálu budou plněny na základě závazných provozních 
knih, rozpisu kontroly a dalších schválených dokumentů oběma stranami, případně 
objednávkami /PO/ ze systému Objednavatele, které budou vystaveny oproti řádným 
nabídkám od Zhotovitele. Reakění doba na návrhy technického řešeni je stanovena na 
maximálně 24h od obdržení PO, pokud ovšem nebude uvedeno jinak.

8. Platební podmínky

1. Zhotovitel po řádném ukončení díla vyzve objednavatele k jeho převzetí, popřípadě 
dodá objednaný materiál do vstupního skladu.

2. Fakturace bude prováděna na základě cen stanovených touto smlouvou.
3. Platby za práci budou účtovány vždy za období 1 měsíc na základě odsouhlaseného 

výkazu provedených prací, který bude v příloze faktury.
4. V případě prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu zaplatí objednatel 

zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,03% za každý započatý den z prodlení.

9. Ekologie a Environmentální politika

1. Zhotovitel prohlašuje, že byl prokazatelně seznámen s vnitřními předpisy objednatele 
pro oblast bezpečnosti práce, požární ochrany, systémem řízení jakosti a environmentu 
objednatele a že je bude dodržoval.

2. Při dodávce dohodnutých služeb je zhotovitel povinen dodržovat zejména předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále související platné právní předpisy a to lak, 
aby neohrožoval zdraví a životy.

10. Nedodržení dodacích termínů

1. V případě nesplnění dohodnutých termínů zaplatí zhotovitel objednavateli penále vc 
výši 0,03% z celkové částky faktury za každý den prodlení.

2. Vznikem nároku na smluvní pokutu či úrok z prodlení podle této smlouvy není 
dotčena ani omezena povinnost zhotovitele nahradit způsobenou škodu.

11. Zvláštní ujednání

1. Objednavatel určí jednoho nebo více osob oprávněných jednat se zhotovitelem.
2. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené zásahy třetí osoby, ani za škody 

způsobené vandalismem.
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12. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními 
předpisy Českc Republiky.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je platná ode dne podpisu smlouvy.
3. Tuto rámcovou smlouvu může vypovědět kterákoliv smluvní strana písemnou 

výpovědí. Výpovědní lhůta jsou tři měsíce od doručení výpovědi druhé straně, není-li 
předem dohodnuto oběma stranami jinak.

4. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které odsouhlasí a podepíší obě 
smluvní strany.

5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá má hodnotu originálu. 
Objednavatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
7. Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že s jejím zněním 

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno 

je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této 
smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně 
souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.

1 1 06. 2017
V Žilině dne....................... V Kladně dne uoe, m
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Žilina 19, 273 01, tel: 312659236, fax 312659218, e-mail:info(®uniscrvis-hasek.cz
Společnost jc /npsán:i v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze od.C vložka 64129

HAVARIJNÍ PLÁN - VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE
Odběratelská TS - město Kladno

Výpadek elektrické energie

Kontaktováni pohotovostní služby servisní firmy 
Tel:

Příjezd servisního pracovníka do 2h od kontaktováni

4,
Zjištění příčiny výpadku elektrické energie

Příčina na straně dodavatele Příčina na straně odběratelské části
ČEZ distribuce a.s. Statutární město Kladno

4' 4^ xU
Kotaktování poruchové služby ČEZ Poškození kabelových Poškození trafa /

NON STOP Tel: 840 850 860 vývodů NN rozvaděče NN
4, 4, 4/

Získání informace o očekávané době odstávky Lze poškozenou část 
vymanipulovat?

Je náhradní díl skladem?

4/ 4/ >1/ 4, 4,

Do 12h - VN ANO NE ANO 1 ME t
4/ 4, 4. 4.

Vyčkání odstraněni poruchy 
pracovníky ČEZ

Vymanipulováni 
poškozené části a 

přepojení 
- do 6 hod

normální provoz

Oprava poškozené 
části - do 18 hodin

Oprava poškozené 
části - do 18 hodin

nU

Normální provoz Normální provoz

Normální provoz

Zajištěni náhradního 
zdroje (max. do 30kVA) 

po dobu poruchy - do 18 
hod

4^
Objednáni + dodání 

náhradního dílu

Oprava poškozené 
části

Oprava poškozené 
části

Normální provoz


