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Dílčí smlouva o servisu

DÍLČÍ SMLOUVA o SERVISU ČÍSLO 4

(dále jen „Dílčí smlouva č. 4“)

K RÁMCOVĚ SMLOUVĚ ČÍSLO 20080152

ze dnel4.7.2008 (dál jen „Rámcová smlou-

van)

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a dále ve smyslu § 1751 cit. zák. s odkazem na Všeobecné obchodní podmínky pro dodání díla a po-

skytování servisních služeb vydané společnostl ALTRON ze dne 20.2.2014 (dálejen „Všeobecné podmín ky&quot;)

mezi

ZHOTOVITELEM:

OBCHODNÍ FIRMA ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138, l42 21 Praha 4, XXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FUNKCE

BANKOVNÍ SPOJENÍ CITIBANK, a.s., číslo účtu XXXXXXXXXX X XXXX

(dále jen „společnost ALTRON“ nebo „zh0t0vitel“)

a

OBJEDNATELEM: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
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OBCHODNÍ FIRMA

SÍDLO NA ADRESE

ADRESA/EMAIL PRO FAKTURACI

ZÁPIS V OBCH. REJSTŘÍKU

ZÁSTUPCE

J eruzalémská 964/4, 110 OO Praha l

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha l

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1329

FUNKCE Ředitel odboru centrálního nákupu a správy (OCNS)

BANKOVNÍ SPOJENÍ

(dále jen „0bjednatel“)

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(společně dále téžjen „účastníci“, resp. smluvní strany)
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Článek l Identifikace Zařízení

I.I Specifikace Zařízení:

I.l.a. Typ: DA PJ65

Výrobní číslo: 2836

1.2 Místo instalace Zařízení:

Název uživatele: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Místnost č: 002 pro DA

Ulice: Na Florenci 1496/ 5

Město: 110 00 Praha l

Článek Il Oprávněné osoby

II.l Za Objednatele jsou oprávněni:

II. l .a. k podpisu Dílčí smlouvy č. 4:

JUDr. Matej Šandor, Ph.D., ředitel OCNS, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

ll. l .b. k jednání ve věci plnění Dílčí smlouvy č. 4:

JUDr. Matej Šandor, Ph.D., ředitel OCNS, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

ll. l .c. jednat ve věcech technických:
lng. L. Ledba, ved. OTS, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

II. l .d. jednat ve věcech XXXXXXXXXXXX
Š. Bureš, technik OTS, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Článek Ill Specifikace servisního programu a jeho ceny

IlI.l Identifikace servisního programu. Soubor servisních činností a dalších plnění spojených s

poskytováním servisu ve vazbě na výše identiñkovaná Zařízení je souhrnně nazývaný „Servisní program“
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111.2 Specifikace servisního programu. Servisní program
= ALTRON BRONZE.

I Specifikace programu

Kompletní nabídka programu ALTRON BRONZE:

- servisní pohotovost pro provedení opravy v pracovní dny 0d 08:00 do 17:00 hodin (9 x 5 x 240)

- servisní pohotovost pro nahlášení poruchy v pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin (9 x 5 x 240)

- garantovaná reakční doba - nástup servisního technika v pracovní den do 24 hodin od nahlášení

poruchy

- odstranění závady záložního zdroje v provedení single se provádí v pracovní dny do doby úplného
odstranění závady

- provoz bezplatné servisní linky (Hot - Line) v pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin (9 x 5 x 240)

- telefonická asistence V pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin (9 x 5 x 240)

- zpětné zavolání do 4 hodin od vyžádání služby v rámci telefonické asistence

- proškolení obsluhy záložního zdroje l x ročně (v rámci profylaxe)

- Pravidelná preventivní údržba záložního zdroje s vypracováním písemného protokolu

o Kompletní profylaktická prohlídka včetně výměny náplní (olej, olejové a palivové
filtry) záložního zdroje MTG l x ročně

o Technická kontrola záložního zdroje MTG 3 x ročně

- vedení provozního deníku záložního zdroje

- ekologická likvidace nebezpečných odpadů

llI.3 Cena servisního programu. Cena se sjednává jako cena smluvní a dohodou smluvních stran je
stanovena takto: 9 980,-Kč bez DPH čtvrtletně, tj. za tři měsíce (tj. 39 920,- Kč bez DPH/rok).

III.4 Specifikace ceny servisního programu.

Cena servisního programu ALTRON BRONZE zahrnuje:
- všechny náklady spojené s provozem Hot-line a telefonickou technickou podporou

- všechny náklady spojené s garancí doby nástupu servisního technika na opravu
- všechny náklady spojené s proškolením obsluhy
- všechny nákady na práci spojené s preventivními prohlídkami záložního zdroje
- všechny náklady spojené s výjezdy na preventivní prohlídky (práce, kilometrovné a čas strávený na

cestě)

V případě poruchy záložního zdroje nebo špatné funkčnosti jeho části hradí zákazník zvlášť (nad rámec

ceny Servisního programu) v plné výši použité náhradní díly, baterie a ostatní materiál včetně PHM

(nafty). Dále zákazník hradí všechny náklady spojené s výjezdy na opravu, údržbu záložního zdroje
(práci, kilometrovné a čas strávený na cestě) dle aktuálního ceníku mimo smluvně zajištěné preventivní
prohlídky v rámci servisního programu ALTRON BRONZE.

Článek lV Závěrečná ustanovení

lV.l Tato Dílčí smlouva č. 4 nahrazuje společně sdílčí smlouvou č. 3 krámcové smlouvě o servisu č.
20080152 V plném rozsahu dílčí smlouvu č. 2 k rámcové smlouvě č. 20080152, přičemž uvedená dílčí
smlouva č. 2 pozbývá platnosti a účinnosti nabytím účinnosti poslední z uvedených dílčích smluv dle to-
hoto ustanovení.
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IV.2 Dílčí smlouva č. 4 je uzavřena na dobu neurčitou.

IV.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dílčí smlouva č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv vsouladu se zákonem č. 340/20l5 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 0 registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že

tato Dílčí smlouva č. 4 včetně příloh a veškerých jejích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o

registru smluv. Uveřejnění této Dílčí smlouvy č. 4 zabezpečí Objednatel. Sníluvní strany výslovně pro-
hlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluv-
ních stran) této Dílčí smlouvy č. 4 je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinností této Dílčí smlou-

vy č. 4, pokud je zřejmé, že bylo plněno podle této Dílčí smlouvy č. 4.

IV.4 Účinnost Dílčí smlouvy č. 4 zaniká v souladu s články 8 a 9 Rámcové smlouvy.

lV.5 Jakékoliv změny a doplňky této Dílčí smlouvy č. 4 mohou být provedeny jen písemnými dodatky pode-
psanými oběma smluvními stranami.

lV.6 Dílčí smlouva č. 4 je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze SITIILIVIIÍClI stran

obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne
........ V Praze dne

Pověřený zástupce zhotovitele:

X X

lng. Antonín Hemmer .lUDr. Matej Šandor, Ph.D.

Předseda představenstva Ředitel OCNS

XXXXXXX
XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

M Michal Hejsek XXXXXXXXXX
110 003m

X

XXX

 XXXX

X
X XXXXX

XX X

 č n představenstva
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