
Objednatel: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel:

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

Sídlo: 1 7. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupen: lng. Gabriele Mechelová - kvestorka

ve věcech smluvních

Telefon-' _

na stranějedné

a

RIKMO s.r.o.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Oddíl C, vložka 15991, Krajský

soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice

IČO: 25937090

DIČ: CZ25937090

Sídlo: Okružní 704, 530 03 Pardubice

Zastoupen: Vlastimilem Kmoníčkem, jednatel společnosti

ve věcech smluvních, technických a organizačních

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Předmětem této smlouvy je provádění kontroly, revizí, servisu, případně oprav na požárních

klapkách, venti/ech vzduchotechnického potrubí a stěnových uzávěrech specifikované vpříloze

v posledním platném znění

smlouvu o kontrole, servisu a opravách na požárních klapkách, ventilech

vzduchotechnického potrubí a stěnových uzávěrech v objektech

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

č. 1 této smlouvy.

2. Práce a materiál vyžádané objednatelem nad rámec stanovený vodstavci 1. výše, budou

zhotovitelem provedeny a poté vyúčtovány na základě zvláštní dohody, uzavřené písemně, mezi

oběma smluvními stranami.



ll. TERMÍNYPLNĚNÍ

Pravidelné činnosti dle čl. l., odst. 1. budou prováděny v termínech stanovených přílohou č. 1

této smlouvy s tím, že konkrétní datum a čas budou dohodnuty s oprávněným zástupcem

objednatele. Servisní zásahy a obdobné činnosti, jejichž potřeba bude vyvolána poruchou

zařízení, budou prováděny na základě objednávky objednatele, dle této smlouvy.

Servisní a revizní prohlídky budou probíhat 2x ročně po šesti měsících na jaře a na podzim,

nebude-li stanoveno jinak.

Vpřípadě, že práce není možné provést vpísemně dohodnutém termínu, z důvodů na straně

objednatele, může mu zhotovitel vyúčtovat prokazatelné náklady, které tím zhotoviteli

prokazatelně vznikly.

Vpřípadě, že práce není možné provést vpísemně dohodnutém termínu, z důvodů na straně

zhotovitele, může mu objednatel vyúčtovat prokazatelné náklady, které tím objednateli

prokazatelně vznikly.

Při zásahu na zařízení nebo v prostorách objednatele, max. však jeden měsíc před termínem

pravidelné kontroly, je zhotovitel oprávněn provést též vlastní pravidelnou kontrolu, pakliže

objednatel bude o takovém záměru zhotovitele informován v dostatečném předstihu a smluvní

strany si předem odsouhlasí termín. Dostatečným předstihem se v tomto případě rozumí

minimální doba, potřebná vkonkrétním případě pro zajištění přístupu kzařízení na potřebnou

dobu, i veškerá další provozní opatření na straně objednatele, vedoucí k minimalizaci možných

následků, při případném výpadku zařízení, během provádění činnosti zhotovitele.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍPODMÍNKY

Odměna za služby poskytované dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran. Výše

odměny za jednotlivé služby poskytované dle této smlouvy je stanovena vpříloze č. 1 této

smlouvy. Odměna je stanovena bez DPH a je účtována v Kč. K odměně bude vždy připočtena

DPH v zákonem stanovené výši.

Odměna bude hrazena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem vždy po

poskytnutí každé jednotlivé služby v souladu s touto smlouvou, zejména její přílohou č. 1. Vlastní

fakturace bude prováděna po jednotlivých servisních prohlídkách. Poskytnutí příslušné služby

řádně a včas potvrdí objednatel vždy na dodacím (servisním) listu zhotoviteli.

Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat

všechny stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a žádat vystavení nové

faktury nebo její opravu. Lhůta splatnosti počíná běžet od počátku ode dne doručení opravené

nebo nově vystavené faktury.

V případě prodlení s úhradou daňového dokladu se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, izapočatý den prodlení.

Faktura musí obsahovat zejména náležitosti daňového dokladu, ve smyslu zákona 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cenyjsou uvedeny bez DPH a vč. DPH v souladu s aktuální sazbou.



IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat termíny, rozsah- a kvalitu prací prováděných

zhotovitelem při poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy a vpřípadě zjištění

nedostatků požadovat v přiměřené lhůtě jejich odstranění.

Objednatel zajistí bezplatně:

a) v běžné pracovní době objednatele tj. od 8.00 do 16.00 hod. přístup do prostorů, kde

bude prováděn servis a zařízení. Práce mimo pracovní dobu musí být zhotovitelem

oznámena předem a dohodnuta s objednatelem;

b) elektrickou energii v míře nutné pro nezbytně provádění smluvených prací.

Objednatel je povinen uvědomit zhotovitele o veškerých haváriích a závadách, které mohou

ovlivnit funkci zařízení neprodleně po zjištění.

v. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamace je uplatněna včas, pokudji objednatel oznámí písemně zhotoviteli, nejpozději do

uplynutí záruční lhůty.

Ze záruky na opravu jsou vyloučeny závady vzniklé:

a) provozem zařízení v rozporu s návodem k použití a písemnými pokyny zhotovitele;

b) vyšší mocí;

c) v důsledku neautorizovaných zásahů objednatele nebo třetí osoby odlišné od

zhotovitele.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat dohodou obou stran a to pouze formou písemných dodatků,

vzestupně číslovaných.

Všechny přílohy této smlouvyjsou její nedílnou součástí.

. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním.

Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, nikoli

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Pardubice dne 07.03.2018 Ostrava dne 15. UL. 2018

  V/astimil Kmoníček ng. a rlea ec eová

jednatel společnosti RIKMO s.r.o. Kvestorka

 

   



Příloha č.1

Seznam dle jednotlivých budov

požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů vč. rozpočtu

Přehled dle jednotlivých budov
 

Budova NK
 

Budova N
 

Budova VEC
 

* Budova AULA
 

“ Budova CPIT1
 

' Budova EkF E
 

Budova FBI C
 

Budova E, F,G
 

Budova IET
 

Budova FEI
 

Budova Planetárium
 

Budova MENZA   Budova FAST
  Celkem  

 

 

 

ROK 2018 - položkový roční rozpočet '!

 

Zařízení Celkový počet

požárních

klapek

‘ Cena za Cena celkem

jednotku bez bez DPH — 21%

DPH-21%

Cena celkem l

S DPH - 21%

 

Požární klapka

VTZ potrubí    88 560,00   107 157,60
 

*Generální opravy a havárie, včetně dodávek náhradních dílů budou s objednatelem vždy

předem projednány & účtovány zvlášť.

 

ROK 2019 — položkový roční rozpočet
 

 

 

Zařízení Celkový počet Cena za Cena celkem Cena celkem

požárních jednotku bez , bez DPH — 21% s DPH — 21%

I klapek DPH-21% [

Požární klapka

\ VTZ potrubí _ 88 560,00 107 157,60 ..    
 

*Generální opravy a havárie, včetně dodávek náhradních dílů budou s objednatelem vždy

předem projednány & účtovány zvlášť.


