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vÝTAHY BRNO 57.0.
A Bnıın

teı.: fax:

SMLOUVA O DiLo č.

1539/7?
Montáž a servis výtahů

Starobrněnská 340/14, Brno 602 00

313-12-2017
Zajištění servisní Služby výtahů

dle CSN 27 4002

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. a § 2652 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

článek ı. - SMLqí STRANY

1. ZHOTOVITEL: vÝTAHY BRNO S.r.0.
Sídlo:
Zápis v OR:

Zastoupený:
Kontakt:

Servis - kancelář, doručovaci adresa:

Starobrněnská 340/14, Brno 602 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl C, vložka 35 971
Jakub Dvořák, jednatel společnosti
Tel:
E-mail:
www.vytahy-brno.cz
svatøpıuka čecha 58, Brno 812 00

Ve věcech servisu je oprávněn jednat: lng. Jaroslav Švácha, vedoucí servisu

IČ; 255 85 819
DIČ: cz 255 85 819
Bankovní spojeni Sberbank CZ, as.
Čisıø účtu:

2. OBJEDNATEL: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Lidická 1863/16, Brno 602 00

Zápis v OR Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, Oddíl Pr, vložka 35

Zastoupený: Stanislav Moša, ředitel
IČ: 00101397
DIČ: 0200101397
Osoby oprávněné jednat jménem objednatele
ve věcech technických:

Michal Kočička, vedoucí správy budov,

Bankovní spojeni:

vÝTAHY BRNO 57.0.
SiDLO FIRMY: Brno starøhrnênská 14, P80 802 00
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vÝTAHY BRNO s.r.o. Smlouva o díío, servis výtahů

čıánek ıı. - PŘEDMĚT sıvıLOuvY

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele d_á_le_uvedené dílo:

A) Servisní služby zahrnuté ve čtvrtletním paušálu
-

provádět pravidelné odborné prohlídky (revize) dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007, kterými se budou obě
smluvní strany po dobu plnění řídit, dle dohodnutého rozsahu. Jedná se o pravidelné opakující se plnění.

- mazání včetně použitého maziva dle návodu výrobce a mazacího plánu, mazání pohyblivých
mechanizmü, vodících lišt, doplnění olejů

~ čištění Zařízení výtahu od provozních nečistot, způsobených tímto zařízením
_ preventivní údržba, kontrola nastaveni a seřízení výtahu
- provádět drobné opravy na potvrzenou výzvu objednatele
- drobné po revizní opravy na základě písemné revizní Zprávy revizního technika (práce budou zahájeny

v den vystavení revizní zprávy)
- provádět drobné opravy na zavoláni nebo na písemnou výzvu v pracovní době 7:00-15:30h

- vyprošťování osob a nákladů v pracovni době
- první zaškolení dozorce. ñdiče, vyprošt'ovatele včetně praktického zaučení na základě písemné

objednávky
- zhotovitel se zavazuje, že upozorní objednatele na zjištěné závady a provozní rizika mající vliv na

bezpečný provoz, objednatel bude dále postupovat dle doporučení a stanovisek zhotovitele
_ zhotovitel se zavazuje, že upozorní objednatele na termin odborné zkoušky a inspekční prohlídky

- doprava po městě Brně v rámci služeb v bodu 1.A
- non stop dispečink - možnost oznámení poruchy 24 hodin denně po celý rok
- pravidelné odborně zkoušky v rozmezí od 3-6 roků dle typu výtahu

B) Servisní služby nezahrnuté ve čtvrtletním paušálu prováděné zhotovitelem na objednávku
objednatele:
- inspekční prohlídky
fl vyprošťování osob mimo pracovni dobu za paušál 1 000 Kč bez DPH za zásah. pokud bude práce trvat

více jak ih. bude se k poplatku za výjezd účtovat hodinová sazba stanovena touto smlouvou

- provádět opravy na zavolání mimo pracemi dobu za paušä 1 500 Kč bez DPH za zásah, pokud bude
práce trvat více jak íh, bude se k poplatku za výjezd účtovat hodinová sazba stanovena touto smlouvou

- odstranění poruchy nebo poškození, způsobených nesprávnou obsluhou nebo neodborným zásahem

nepovolaných osob
- kompletní čištění výtahové šachty a výtahového zařízení
- další školení dozorců, řidičů za paušál 1 800 Kč bez DPH
- materiál, náhradní dily a další hotové náklady (např. přelisování ložiska.)

-

doprava mimo město Brno a doprava v rámci služeb v bodu 1.B

C) Další servisní služby neuvedené pod pism. A) nebo B) prováděné na objednávku objednatele

Všechny plánované i mimořádné opravy spojené s výměnou náhradních dílů budou prováděny tím způsobem,

že Zhotovitel předloží objednateli písemnou nabídku obsahující cenovou kalkulaci, kterou musí objednatel

předem odsouhlasit. Pokud oprava přesáhne 50 000,- Kč bez DPH, bude nabidka zhotovitele a objednávka

objednatele zveřejněna v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel je povinným

subjektem podle tohoto zákona.

Objednatel se Zavazuje:

- zabezpečit pracovníkům zhotovitele bezpečný a včasný přístup k výtahovému zařízení
-

zajistit správné používání výtahů
- včas ohlašovat nesprávnou činnost provozu výtahu, včetně Zevrubného popisu nesprávné činností

._ riun se die čsN 27 4002 a čsN 27 4007
- řídit se doporučenimi zhotovitele

-

řídit se výsledky reviznich prohlídek, odborných zkoušek, inspekčních prohlídek
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VÝTAHY BRNO S.r.o. Smlouva o dílo, Servis výtahů

čıánek ııı. - LHŮTY PLNÉNí

1. Smluveně dílo bude Zhotovitel provádět a plnit ve lhůtách stanovených technickými normami a technickými
podmínkami výrobce předmětných Zařízení.

2. Zhotovitel se zavazuje, že k provedeni drobné opravy nebo odstranění menší Závady bude Zhotovitel
nastupovat do 4 hodin od výzvy objednatele, na vyproštěni do 1h od nahlášení.

3. Qstatni lhůty dle výsledků revizi a revízních zkoušek a dohody stran.
4. Udržbu, čištění a mazání bude zhotovitel provádět ve lhůtách, stanovených technickými normami a technickými

podmínkami výrobce předmětných zařízení.
5. Pravidelně odborné prohlídky a odborně Zkoušky bude zhotovitel provádět ve lhůtách Stanovených orgánem

Státního dozoru a příslušnými normami.
6. Pracovní dobou se v této Smlouvě rozumi doba v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.
7. Pñ nedodržení sjednaných lhůt plnění zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši

0,05% za každý den prodlení z ceny kvartálniho paušálu. Tato částka se odečte z ceny díla po odsouhlasení
oběma smluvními Stranami.

čıánek ıv. - cENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za servisni Služby dle této Smlouvy smluvní cenu dle ceníku
uvedeného v článku Vlll. - Technická data, místo plnění a ceník.

2. V ceně servisu nejsou Zahrnuty náklady na maten'ál a další hotové náklady zhotovitele (dále jen „náklady“). Tyto
náklady Se Zhotovitel Zavazuje objednatelì zaplatit, jakmile mu budou vyúčtovány.

čıánek v. - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Čtvrtletní paušál bude fakturován čtvrtletně, vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Cena za servisni služby
nezahmutě ve čtvrtletnim paušálu a náklady budou fakturovány zhotovitelem vždy v návaznosti na provedeni
plnění. Cena za Servisní Služby nezahmutě ve čtvrtletnim paušálu a náklady budou stanoveny dle individuální
kalkulace zhotovitele.

2. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé servisované výtahy řazené do skupin A, B, C (viz čI. Vlll. Smlouvy) pro
přehlednou kontrolu fakturovaných částek dle smlouvy objednatelem.
Faktury (daňové doklady) vystavené Zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po odeslání faktury Zhotovitelem.

4. Pokud se objednatel dostane do prodlení s placenim ceny, může Zhotovitel požadovat po objednatelì zákonný
ůrok z prodlení z dlužné částky. Současně může zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

5. Pokud bude objednatel v prodlení S proplacenim faktury podle odst. 2 tohoto článku Smlouvy, může zhotovitel
bez důsledků odepřit provedeni servisní služby, a to až do doby uhrazení dluhu.

_(JO

čıánek vı. - PŘEDÄNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Pověřená osoba objednatele převezme od zmocněného zástupce Zhotovitele dílo po jeho provedeni, obě strany
provedou Zápis do revizní knihy, případně Sepiši protokol o revizi a revizní Zkoušce.

čıánek vıı. - JINÄ uJEDNÄNl

_'L . Objednatel je povinen při provozu výtahu dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů.
2. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdravi při práci vlastních Zaměstnanců na pracovištích, nutných

k provádění díla.
3. Zhotovitel garantuje objednatelì, že jeho vlastni technické prostředky a elektrická zařízení používaná pñ

provádění praci dle této smlouvy Splňují podminky CSN a maji platnou revizi těchto zařízení a je povinen před
Započetim praci předložit zástupci objednatele platnou revizi používaného Zařízení.

4. Zhotovitel se Zavazuje respektovat vnitřní předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zd ravi při práci) a PO (požární
ochrany) objednatele, se kterými objednatel zhotovitele seznámí, a dodržovat ve všech prostorách objednatele
zákaz kouření.
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vÝTAHY BRNO Sm. Smlouva O dílo, Servis výtahů

čıánek vııı. - TECPMCKÄ DATA. MÍSTO PLNÉNi A cENíK

í. Technická data Zařízení, které je předmětem Servisu dle této Smlouvy, a místo plnění jsou uvedeny v následující
tabulce. Za Servisní služby uvedené v čl. II. odst. l, písm. A) této Smlouvy Se Zavazuje objednatel hradit
Zhotovitelí dále uvedený měsíční paušál:

A) Výtahy skupiny A servisova_né od l. 124017:

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
Stanic/nástupišť MJ MJ bez DPH bez DPH

Šikmá Sehodišt'ová plošina
Omega (orchestřiště hud. se.) l l měsíc 300,00 Kč 300,00 Kč

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
Stanic/nástupišť MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah GenZComıt 630kg
(Boulevard Sklad), 2/2 l l měsíc 700,00 Kč 700,00 Kč

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
Stanic/nástupišt' MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah GenZComrt 1000kg
(_monolit levý vstup), 4/4 l l měsíc 750,00 KČ 750,00 Kč

Výtah _ typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
stanic/nástupišť MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah Gen 2Comfort 630kg
(Lidická 12 _ ředitelství), 5/5 l 1 měsíc 750,00 Kč 750,00 Kč

Celkem za ieden měsíc: 2 500 - Kč bez DPH

b) Výtahy skupiny B Servììsované od I. 4. 2018:

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
stanic/nástupišť MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah A2N TNN 2000kg (výtah
na zkušebny, vstup Ze dvora) l l měsíc 750,00 Kč 750,00 Kč

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
stanic/nástupišt" MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah Speciálně kulisový
lOOOkg (jeviště činohra) l i měsíc 750,00 Kč 750,00 Kč

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem
Stanic/nástupišt' MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah MB] 00kg (jídelní, bufetjyl
činohra) l l měsíc 300,00 Kč 300,00 Kč

Celkem za ieden měsíc: 1 800.- Kčłflflfl
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vÝTAHY BRNO Sm.
Smlouva o dílo, servis výtahů

c) V'tah sku in C servisované od 1. 10. 2018:

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem

stanic/nástupišť MJ MJ bez DPH bez' DPH

Výtah E-line H/0 (Schodiště A -
hudební scéna), 8/8 l l měsíc 700,00 Kč 700,00 Kč

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem

stanic/nástupišt' MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah Otìs 1000, 1000kg
(Schodiště B ve hudební Scéna),
Ĺóg ı ı nnêsiø 750,00 Kč 750,00 Kč

Výtah - typ, počet Počet Cena za MJ Cena celkem

stanic/nástupišt' MJ MJ bez DPH bez DPH

Výtah Otis 2500, 1000kg
j (nákladní - vrátnìce) l l měsíc 750,00 Kč 750,00 Kč

Celkem za 'jeden měsíc: 2 200 - Kč bez DPH
,_M

K cenám bude připočteno DPH dle platných předpisů. Povinnost přiznat a uhradit DPH se přenáší na

objednatele.

2. Za servisni služby uvedené v čl. ll. ods
částky uvedené v čI. Il. odst. 1, písm. B) této smlouvy.

3. Za servisní služby neuvedené v čl. ll. odst. 1, písm. A)
zhotoviteli sazbu üčtovanou podle p
cena výkonu jednoho pracovníka za

čıánek ıx. - UsTANovENí PBLCHODN
__-_

očtu nasazených pra
1 hod. činí 400,- Kč + dopravné 13,-Kč I k

Ä A ZÄVÉREČNÁ

t. 1, písm. B) této smlouvy se objednatel Zavazuje hradit zhotoviteli

nebo B) této smlouvy se Zavazuje objednáte! hradit
covníků a Započatých hodin servisní službyı přičemž

m. Cena je uvedena bez DPH.

1. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 12. 2017 na 1 rok. PO uplynutí doby určité se smlouva automaticky

prodlouží o další rok, pokud některá ze
2. V případě nedodržování povinnosti obj

zhotovitel pozastavit nebo trvale ukonč
ıı

výtah výhradně na svojı zodpovědnost. Zejm
prohlídekl nedbání výsledků revizí a snahy Z
vyhrazeněho zdvihacího Zařízení.

3. Tato Smlouva může být ukončena pis
a začíná plynout od prvního dne kalen
smluvní straně.

stran Smlouvu nevypoví.
ednatele (provozovatele ZZ) vyplývaj
it servisní činnost okamžitě, objednáte

éna Se jedná O nedodrže
hotovitele provést náprav

emnou výpovědí kterék
dářního měsíce následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena druhé

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem a OZ.
5. Změny této smlouvy mohou být

smlouvu jinou formou smluvní s
sjednávají, že tuto smlouvu lze uzavřít pouze písemnou
této smlouvy s dodatkem nebo od

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopísech a to po je

7. Čtvrtletní paušál dle čl. Vlll. odst. 1 této smlouvy bude pravidelně
roku po jejím ofıcíálnim Zveřejnění, nej
odst. 1ı písm. B) a čl. Vlll. odst. 3 této Smlouvy.

prováděny pouze
trany vylučují. Pro účely uzavírá

formou s po
chylkou není

dříve však od roku 2019.

ní lhů

písemně formou číslov
ní této sm

ících s příslušných ČSN, může
l v takovém případě provozuje

t odborných zkoušek, ínspekčních
ná opatření zajišťující bezpečný provoz

oli smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce

aných dodatků. Možnost měnit
louvy smluvní strany výslovně

dpìsy na jedné listině a že přijetí podmínek
přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

dnom pro každou smluvní stranu.
zvyšován o státem uznanou ínflací počátkem
Totéž platí pro částky úhrad uvedené v či. ll.
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VÝTAHY BRNO s.r.o. Smlouva o dílo, Servis výtahů

8. Objednatel tuto smlouvu Zveřejní v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registraci smluv (Zákon o registru smluv). Objednatel
je povinným subjektem podle tohoto Zákona.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodně vůle, nikoliv v tísni, -Za
rozumově slabosti, lehkomyslnosti či přı hruběm nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání
a zapracování jejich připomínek a poté, co obě Strany měly dostatečnou možnost Získat kvalifıkovanou právní
pomoc. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji smluvní strany stvrzují vlastnoruěnímí podpisy.

v Bmê, dne l- lz- Zon- v Bmè, dne 1. 12. 2017

Za VÝTAHY BRNO s.r.o. (Zhotovitel): Za Městské divadlo Brnoı příspěvkovou
organizaci (objednatel):

Stanislav Moša, ředitel
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