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SMLoUvA o POSKYTovÄNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatcl servisních služeb
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Nemocniční 20, Ostrava 728 80
IČ: 00635162, DIČ: CZ 00635162
Bankovní spojení: Československá obchodni banka a.S. pobočka Ostrava
Č.úćtu :
Zastoupený: MUDr. Františkem Jurkem, ředitelem
dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Dodavatel Servisnich Služeb
Johnson 85 Johnson, s. r.o.
Sídlo Společnosti: Na Radosti 399, Praha 5 Zličín
IČ : 41193075 DIČ: CZ41193075
Bankovní spojení: Citibank, a.s., č.ůčtu:
Jednajicí: Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem a generálním ředitelem
dále jen „dodavatel“ na straně druhé

Spolu uzavírají tuto smlouvu o poskytování servisních služeb podle ustanovení § 269 odst. 2

obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Článek Il.
Předmět Smlouvy

._- Dodavatel je Společnosti, která dodává do České republiky Sterílizaćní Systém STERRADQ
2. Dodavatel Se touto Smlouvou zavazuje zajistit provádění Servisních služeb na sterilizačních

přístrojích STERRADg lOOS ve vlastnictví objednatele (dále jen „Přistroj(e)“) Servísními techniky, a
to v níže specifikovaném rozsahu.

3. Objednatel je povinen za provádění servisních služeb zaplatit cenu za podmínek níže uvedených.

4. Servisní služby zahrnují provádění oprav Přistrojů a provádění pravidelných předepsaných

prohlídek těchto Přistrojü za podmínek stanovených v čl. Ill. této Smlouvy níže (dále jen „servisni
Služby“).

Článek III.
Rozsah Smlouvy

l. Servisní služby zajišťuje dodavatel nepřetržitě a v rámci Sjednaného Smluvního období.
2. Dodavatel je povinen zahájit Opravu Přistroj(e) nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne Ohlášení

poruchy Přistroj(e) dodavateli,

3. Bude-li ohlášení poruchy dodavateli uskutečněno po 16. hodině příslušného dne, počíná výše

uvedená lhůta pro Zajištění zahájení opravy Přístroj(e) běžet následující pracovní den po dni ohlášení

poruchy dodavateli.
4. Oznámení (tak, jak je Specifikováno níže v odst. 5. tohoto článku) musí být učiněno na následujícím

kontaktu:

- jméno:
- telefon:
- fax:
- e-mail:



5. Oznámení poruchy Přístroj(e), resp. objednávka plánované Servisní prohlídky musi obsahovat vždy
nezbytné údaje:
I Označení objednatele;
0 Stručný popis charakteru závady Přístroj(e) (přečíst výpis z tiskárny posledního cyklu) ;
0 V případě objednávky servisní prohlídky údaje o počtu uběhlých cyklů, případně době od

uvedení do provozu.
(dále jen „Oznámení“)

6. Rozsah Servisnich prací prováděných na základě této Smlouvy v sobě Zahrnuje:
0 Dvě plánované Servisní prohlídky, podle předepsaněho harmonogramu po 750 a 1500

cyklech (nebo 6ti a 12ti měsících, podle toho, který limit pro servisní prohlídku nastane
dříve). Servisní prohlídky budou prováděny po předchozím Oznámení objednatele.

0 odstranění nahlášených poruch.

Článek IV.
Cenové a platební podmínky

1. Smluvní cena za servisní služby, dopravu a náhradní díly byla stanovena dohodou Obou Stran a činí:
157.000,- Kč bez DPH (stopadesátsedm tisíc korun) za l rok trvání smlouvy.

2. V případě uzavření kupní Smlouvy s dodavatelem na obalový a spotřební materiál k Přístroji, se
dodavatel zavazuje poskytnout objednateli 20% slevu ze Sjednané ceny za servisní služby, dopravu a
náhradní dily, uvedené výše. Na tuto Slevu bude objednateli vystaven dobropis.

3. Cena za servisni služby za rok trvání Smlouvy je stanovena za provedeni:
a) dvou plánovaných servisních prohlídek, tak jak je Specifikováno v ustanovení čl. III odst. 6., a

dopravu na dvě plánované preventivní prohlídky Přístroj(e)
b) odstranění nahlášených poruch, tak jak je specifikováno v ustanovení čl. III odst. 6., a dopravu

na odstranění poruch Přístroj(e) včetně náhradních dílů
4. Faktura za servisní služby bude vystavena vždy v červnu příslušného kalendářního roku na jeden

rok trvání Smlouvy dopředu se lhůtou splatnosti do 30 dnů od vystavení faktury. Smluvní cena
bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v titulu této Smlouvy.

Článek V.
Ostatní ujednání

l. Odpovědnost za závady a nedostatky vzniklé při plnění Smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a
dalšími obecně platnými zákony a předpisy.

2. Dodavatel není odpovědný za vady a poruchy v případech, které vznikly v důsledku činnosti
objednatele, zejména:

0 nedodrženírn předpisů výrobce o používání a údržbě Přistroj(e);
0 nedodržením provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů;
0 provedením svévolných zásahů a změn na Přístroji(-ich) nebo násilným poškozením

s výjimkou výrobcem předepsaných pravidelných ůdržbových praci, které vykonává
vyškolená obsluha objednatele;
nedodrženim předepsané kvality elektrické Sítě v místě připojeni Přistroj(e);
neoprávněným přemístěním Přístroj(e) (přemístěním bez dohody s dodavatelem);
neoprávněným zásahem nepovolané třetí osoby;
vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy.

3. Povinnosti dodavatele:
0 zahájit opravu nebo jinou objednanou činnost v souladu S požadovaným režimem práce na

Přístroji(-ich);

o dodržovat zvláštní podmínky předepsané provozním předpisem na pracovišti objednatele,
nebo příslušnými obecně právními, hygienickými a bezpečnostními předpisy;

0 respektovat Odůvodnêné požadavky objednatele z hlediska doby zahájení opravy nebo jiné
činnosti;

0 zajistit v Odůvodnéných případech dílenskou opravu Přístroj(e);



4. Povinnosti objednatele:
dodržovat provozní a technické podmínky smluvním Servisem zabezpečovaného Přístroj(e)
podle průvodní technické a uživatelské dokumentace;
zajistit pomoci Svého servisního pracovníka pravidelnou údržbu Přistrojle) podle doporučení
výrobce;
neprodleně oznámit písemným způsobem (dopisem, faxem, e-mailem) uvedeným včl. IlI.
odst. 4 vzniklé závady na Přístroji(-ích);
umožnit servisním pracovníkům dodavatele provést preventivní údržbu Přístroj(e)
v pracovních dnech v době od 7.00 do 17.00 hod;
umožnit Servisním pracovníkům dodavatele příjezd jejich dopravním prostředkem
s nezbytným vybavením k objektu, kde je instalován Přístroj (e) ;
poskytnout servisním pracovníkům dodavatele nezbytný provozní materiál nutný ke kontrole
funkce Přistroj(e).

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je pořízena ve dvou číslovaných vyhotovenich a každá Smluvní Strana obdrží po jednom
výtisku.

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztahy mezi nimi touto Smlouvou výslovně neupravené, Se
budou řídit platnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. V případě výpovědi si smluvní
strany vyrovnají své závazky a pohledávky do 30 dnů od Skončení Smlouvy poměrným způsobem
(s ohledem na dobu zbývající do příštího výročí Smlouvy). Smluvní strany se dohodly na účinnosti
smlouvy od l. 6. 2005.

4. Změny Smlouvy se provádí dohodou, kterákoliv ze smluvních Stran je oprávněna navrhnout změnu
nebo dodatek Smlouvy. Dodatky se pořadové číslují u dodavatele a vyhotovuji Se ve dvou
Stejnopisech.

nemocnice Ostrava

V Praze dne 22. 6. 2005

Johnson ds Johnson, s.r.o.

íspěvková organizace

Nemocniční 20. 728 80 OSTRAVA




