
Smlouva
o provedení periodické revizní ónnosti elektrickýth zauiení a

zažzení ochran pkd bleskem

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2) obchodního zákoníku
Č. 513/1991 Sb. v p‘atném mění mezi těmito smluvními stranami:

1. Jaroslav Martinek — Energetický servis
se sídlem Německého 821, 592 31 Nově Město na Moravě
i6 46227342 DIČ: CZ6605091658
účet: 155838537/0600 zřízený u: GB Money
zastoupená: Jaroslavem Martinkem
jako zhotovitel (dále Jen zhotovitel)

2. Objednatel

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Drobného 299

592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená: Ivanou Buchtovou

IČ: 709 95 559

Článek L

Úvodní ustanovení

I. Objednatel prohlašuj; že je provozovatelem elektrického zařízeni — elektrická instaiace a
zařízení, včetně elektrických spotřebičů a dále hromosvodných zařízení v provoznich objektech:
Nové Město na Moravě, ul. Drobného, Nové Město na Moravě, ul. žďárská, Pohledec a
Slavkovice.

Článek II..

Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění provedení periodické revirní Činnosti a vyhotovení příslušných
revizních zpráv.



2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele podle podmínek této smlouvy na náklady

objednatele provést revize a následně vystaveni revizních zpráv elektrického a hromosvodnibo

zařízení.

Článek Hl.

Vzájemná práva a povinnosti

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést pravidelnou revizní činnost vyhrazených eLzařlzeni NN

b) provést pravidelnou revizní činnost hromosvodných soustav

c) na požádání seznámit objednatele s aktuálním technickým stavem zařízení

d) vždy předem projednat s objednatelem prováděni plnění dle článku II. této smlouvy

e) v případě, že bude při pravidelné kontrole zjištěna závada, která bezprostředně neohrožuje

bezpečnost a spolehlivost provozu, zavazuje se zhotovitel uvědomit o této skutečnosti objednatele

bez zbytečného odkladu a před provedením případné opravy

2. Objednatel se zavazuje;

a) umožnit přístup zaměstnancům zhotovitele včetně potřebných technických prostředků k

elektrickému zařízeni v předem dohodnutém termínu

b) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při provádění revizní činnosti
elektrického zařízeni a hromosvodných soustav

c) dodržovat v souvislosti s provozováním zařízeni veškeré právní předpisy a nonny

Článek IV.

Cenová ujednání a platební podmínky

1. Smluvní cena za výkon při provádění revizní činnosti elektrického a hromosvodního zařízení a
dále při vyhotovení revirních zpráv činí dle článku H. 300,- KČ za hod. Osobní doprava v ceně

10,- Kč za km bez DPH.

K ceně bude účtována příslušná sazba DPH.

2. Daňové doklady, vystavené zhotovitelem se zavazuje objednatel uhradit ve lhůtě splatnosti dle
příslušného daňového dokladu.

Článek V.

Platnost smlouvy

L Smlouva se sjednává na dobu určitou od 5.6.2018 do 31.7.2018.
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Článek VL

Ustanovení společné a závěrečné

1. Vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku

v platném zněni a předpisů souvisejících, Občanského zákoníku v platném mění a předpisů

souvisejících, jakož i technickými normami a bezpečnostními předpisy.

2. Pro případ změny podmínek, za nichž byla tato smlouva uzavřena, zavazují se smluvní strany

provést změnu či doplnění této smlouvy ve smyslu změněných podmínek, právo iniciativy

vedoucí ke změně této smlouvy mají obě smluvní strany.

3. Případné změny nebo doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou.

Výsledek jakýchkoliv ústních ujednáni se stává právně neúčinným.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jejím podpisu obdrží každá ze

smluvních stran po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že k přijetí této smlouvy přistoupily po vzájemně srozumitelném

projednání a že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné viiIi, což potvrzují svými podpisy.

6. Touto smlouvou smluvní strany po vzájemné dohodě neruší veškeré dosavadní smlouvy o

provádění revirní činnosti, která je předmětem provedení podle této smlouvy.

V Novém Městě na Moravě dne 5. 6. 2018

Ma(eřt.ká tkala Nevs tMste na Momvě
pflspěvková organizace
Drobného 209

592 31 Nové Město na Moravě

Za zhotovitele:

Jaroslav Martinek
Nmedho 821

59? 31 Nnvé M4to n P
‘C. bm42 JLČ: LZ65O5G918

Za objednatele:

J
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