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Příloha č. 7
Podmínky provozováni nové nepřevzaté technologie osvětleni
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1. Tato příloha obsahuje detailní závazky smluvních stran při provozování a
obsluze technologie osvětlení (dále jen ,,Zařízení") objednatelem od předáni
staveniště v souladu s odst. 13.1 této smlouvy do dokončení díla a jeho
předání objednateli v souladu s článkem 7 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objeď nateli a jeho pracovníkům provozování a
obsluhu Zařízeni od okamžiku jeho zhotovení do okamžiku jeho předání
objednateli.

3- Objednatel se zavazuje provozovat a obsluhovat Zařízení šetrně způsobem,
který nepovede k jeho znehodnoceni před okamžikem předání.

4. Veškeré opravy a údržbu zajišťuje a provádí zhotovitel nebo, na základě
vzájemné dohody, objednatel podle pokynů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje
při údržbě Zařizení dodržovat vnitřní směrnice objednatele pro provoz
Zařízeni,

5. Vyžaduje-li povaha závady na Zařízeni jeho okamžitou opravu či údržbu (dále
jen ,,Pohotovostní zásah"), je objednatel oprávněn provést Pohotovostní zásah
bez součinnosti zhotovitele. Objednatel následně uvědomí kontaktní osobu
zhotovitele o provedeni Pohotovostního zásahu. Objednatel je povinen
uchovat veškerou dokumentaci o provedených Pohotovostních zásazích.

6. Náklady na Pohotovostní zásahy je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že Pohotovostní zásahy budou
účtovány hodinovou zúčtovací sazbou 1350,- KČ (slovy: jeden tisíc tři sta
padesát korun českých), která zahrnuje veškeré náklady. Náklady na
Pohotovostní zásahy budou fakturovány zhotoviteli v následujíchn měsíci.

7. Veškeré nedodělky, závady a poškození vzniklé po dobu, kdy zařízení
provozuje objednatel, se zavazuje odstranit zhotovitel za předpokladu, že
nepůjde o závady způsobené chybnou obsluhou nebo úmyslným poškozením
ze strany objednatele.

8. Zhotovitel potvrdí schopnost bezpečného provozu ZařIzenI a předloží
objednateli doklady nutné pro provozováni ZařIzení (protokol o technické
prohlídce a zkoušce UTZ, výchozí revizní zprávu, průkaz způsobilosti).

9. Objednatel se zavazuje veškeré vzniklé závady a problémy Zařízení oznámit
bezodkladně telefonicky a prostřednictvím e-mailu následujicí kontaktní osobě
"o'ov:':|é':,

!2 %1 S::10.Objednatel odpovida zä skodú':'k"té'rôu úmyslně či chybnou obsluhou způsobí
na Zařízení po dobu jeho provozováni.

11.Zhôtôvitel odpovídá za škodu, která na zařízení vznikne jinak, než způsobem
uvedeným v odstavci č. 20.1 této přílohy této smlouvy.
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