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SMLOUVA 6. PUS 118280

0 poskytovéni servisu poiérnich uzévérfi

Umisténi PU: Z§ Cernoéice, Pod ékolou 447, Cernoéice

Pravidelné kontroly jsou v CR provédény dle vyhlééky Ministerstva vnitra Ceské republiky
6. 246/2001 Sb. § 7. o stanoveni podminek poiérni bezpeénosti a vvkonu stétniho poiérniho dozoru.

SMLUVNi STRANY
Obiednatelz _
Zékladni ékola Cernoéice, piispévkové organizace
Sidloi Pod ékolou 447, 252 28 Cernoéice
ICO: 61385158
DIC: cze13s515s
Bankovni spojeni: Ceské spofitelna
éislo Uétu: 390766369/0800
tel; 602 501 121; 602 501 125
email pro zasiléni elektronické faktury: lha|'kova@zscernos.cz

Zapsané u Méstského soudu v Praze dne 3. 2 2016, oddil Pr, vloika 1131

Zastoupené:
Mgr. Ludmilou Zhoufovou, Feditelkou ékoly

(déle jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
AVAPS s.r.o.
Adresa: U Obalovny 488, 250 67 Klecany
Telefon: +420 284 688 545, +420 777 911 780
Ve vécech technickych; dispeéink, (+420 777 911 780)
Ve vécech smluvnich.: panem Davidem Weisem, (+420 601 311 320)
e- mail: servis@avaps.cz
ICO: 25650939
DIC: cz2se50939
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a. s., Praha 8, 6.0.: 19600277910600
Zapsané v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskvm obchodnim soudem v Praze oddil C, vloika
58133.
(déle jen ,,zhotovite|")
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1. Zéstupci smluvnich stran

1.1. Ke véem prévnim Ukonfim pfi plnéni zévazkfi vyplyvajicich ztéto smlouvy véetné jejich
zmén a doplnéni jsou za objednatele oprévnéni jeho pracovnici vyée uvedeni.

1.2. Ke véem prévnim Ukonfilm pfi plnéni zévazkil vyplyvajicich ztéto smlouvy véetné jejich
zmén a doplnéni jsou za zhotovitele oprévnéni jeho pracovnici vyée uvedeni.

1.3. Obé strany se zavazuji v prflbéhu smluvniho obdobi spolupracovat pfi realizaci pfedmétu
smlouvy zhotovitelem. K tomu Uéelu uréi osoby odpovédné za Feéeni a vyfizovéni béinych
zéleiitosti, vyplyvajicich ze vzéjemné souéinnosti. Ze strany objednatele to je pan Martin
Halama (ékolnik). Ze strany zhotovitele to je pan Jan Petriilka (dispeéink).

2. Pfedmét smlouvy

2.1. Pfedmétem smlouvy je pravidelné provédéni kontrolni a servisni éinnosti poiérnich
uzévérfi dodanych firmou AVAPS s.r.o. dle 61.2.3.

2.2. Pfedmétem smlouvy je provédéni mimofédnych servisnich zésahil, tj. sefizeni a opravy
poiérnich uzévérfl dodanych firmou AVAPS s.r.o. dle c':l.2.3., a to na iédost objednatele.
Mimofédnym servisnim zésahem se rozumi takovy zésah, ktery je vyiédén pisemné
objednatelem mimo dohodnuté pravidelné servisni terminy, zpravidla na zékladé technické
poruchy nebo zévady na instalovaném zafizeni.

2.3. Specifikace poiérnich uzévérfl:

Typ éirka Vyéka Vyrobni Datum Datum konce
(mm) (mm) éislo pfedéni zéruky

F"?;RE'°" i 3090 u 3350 1 113230/01 27. 9. 2013 ' 27. 9. 2020
S

rvu3. Rozsah servisn| cmnosti

3.1. Zhotovitel se zavazuje k provédéni servisni éinnosti podle 01.2.1. v rozsahu pro véechny
druhy poiérnich uzévérfi

- kontrola fyzického stavu zafizeni
- odzkouéeni na funkénost, tj.:

9 spouéténi signélem EPS
9 spouéténi ruéni pomoci tiaéitek
0 spouéténi tavnou pojistkou (pouze u PU Fireroll)

- kontrola pohyblivosti véech pfisluénych éésti
- promazéni pohyblivych éésti (v pfipadé nutnosti)
- kontrola elektrického zapojeni
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- celkové prezkouéeni a serizeni provoznich funkci poiérniho uzévéru
- kontrola uplnosti predepsané provozni technické dokumentace a jeji pripadné

doplnéni
- zépis v knize kontrol
- vyhotoveni protokolu 0 kontrole provozuschopnosti

4. Doba plnéni

4.1. Pravidelny servis dle 0|. 2.1. a 3.1., podle technickych podminek zafizeni stanovenych
vyrobcem, bude provédén jedenkrét za éest mésicfi v dobé dohodnuté s povéfenym
pracovnikem objednatele, v pracovni dobé.

4.2. Mimofédny servisni zésah dle él. 2.2. bude proveden nejpozdéji do 3 pracovnich dnfi po
pisemném ohlééeni zévady zhotoviteli.

4.3. Nebude-Ii moino opravit ohlééenou zévadu béhem mimofédného servisniho zésahu,
dohodne zhotovitel s objednatelem néhradni termin opravy.

5. Cena za dilo

5.1. Cena za provedeni jedné servisni kontroly podle této smlouvy, je dohodnuta jako cena
smluvni.

a) Cena dila specifikovaného v élénku 2.1. v rozsahu uvedeném v 0|. 3.1. je stanovena
dohodou a éini pro normélni pracovni dobu:

4.300,-Kt":

b) Cena dila specifikovaného v élénku 2.1. v rozsahu uvedeném v c';|. 3.1. je stanovena
dohodou a c':ini pro mimopracovni dobu:

6.450,-K6

c) Cena dila specifikovaného v élénku 2.1. v rozsahu uvedeném v él. 3.1. je stanovena
dohodou a éini pro pracovni volno:

8.600,-K6

5.2. Za pracovni dobou se pro Uéely této smlouvy povaiujez

0 Pondéli — Pétek od 8:00 — 16:30 hod.

5.3. Za mimopracovni dobu se pro Uéely této smlouvy povaiujez

o Pondéli — Pétek od 16:30 — 08:00 hod.

5.4. Za pracovni volno se pro uéely této smlouvy povaiuje:

- Sobota a Nedéle
0 Stétem uznané svétky v CR
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

Cena dila dle élénku 5.1. bude zhotoviteli uhrazena na zékladé samostatného dafiového
dokladu a prévo vystavit dafiovy doklad dle élénku 4.1 vznikne zhotoviteli nejdrive dnem
nésledujicim po protokolérnim pfedéni dila objednateli na zékladé vzéjemné potvrzeném
protokolu 0 provedeni pravidelného servisniho zésahu.

Prévo vystavit dafiovy doklad dle élénku 4.2 (mimorédny servisni zésah) vznikne zhotoviteli
nejdrive dnem nésledujicim po protokolérnim pfedéni dila objednateli na zékladé vzéjemné
potvrzeném protokolu o provedeni mimorédného servisniho zésahu. Cena mimofédného
servisniho zésahu je vypoétena dle zévainosti poruchy a mnoistvi potfebnych néhradnich
dilfi pouiitych pri opravé. Je pfedloiena objednateli k odsouhlaseni.

Splatnost dafiového dokladu za servisni zésahy dle <':|énk0 4.1. a 4.2. je 14 kalendérnich dnfl
od jeho doruéeni na adresu objednatele.

Veékeré ceny vtéto smlouvé nebo vjejich dodatcich jsou cenami bez dané zpridané
hodnoty.

Zmény a Upravy rozsahu plnéni predmétu dila zhotovitele, uvedeného v élénku 2. smlouvy,
které budou provedeny na zékladé pfipominek a pokynfl objednatele mohou byt dfinvodem ke
zméné dohodnuté smluvni ceny a smluvni strany se vtomto pfipadé zavazuji vstoupit
vjednéni kdosaieni dohody o vyéi vzniklych vicepraci vyvolanych takovouto zménou
rozsahu plnéni pfedmétu dila zhotovitele.

Zévazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje pfi vstupu a pohybu v objektu objednatele dodriovat pokyny
odpovédného zéstupce objednatele.

Zhotovitel se zavazuje vést presnou evidenci provédéné servisni éinnosti a provedenych
mimofédnych servisnich zésahil na zarizenich poiérnich uzévérfl.

Provedené kontrola, oprava nebo Udriba bude zaznamenéna do kontrolni knihy jak u
objednatele, tak i u zhotovitele a bude podepséna objednatelem i zhotovitelem. Bude
vyhotoven protokol 0 kontrole nebo opravé.

Je-Ii zarizeni shledéno nezpflsobilym plnit svoji funkci, musi se toto na zarizeni zfetelné
vyznaéit. Po dobu, nei bude zafizeni uvedeno do provozu, musi provozovatel zabezpeéit
poiérni ochranu jinym dostateénym zpfisobem, napr‘. stanovenim organizaénich opatfeni,
zavedenim pravidelnych kontrol nebo pochflzek.

Zhotovitel mé prévo odmitnout splnéni pokynu nebo pripominky objednatele, pokud by se
jejich splnénim vystavil nebezpeéi pfimé zékonné odpovédnosti nebo pokud by takovému
nebezpeéi vystavil objednatele nebo jinou osobu.
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7. Zévazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje vytvofit podminky k realizaci smlouvy, predevsim poskytnout
zhotoviteli sou6innost, které je potfebné pro jeho plnéni ve smyslu této smlouvy, zejména
Uplné poskytovéni podkladfl pro 6innost zhotovitele.

7.2. Objednatel se zavazuje zajistit obsluhu zabudovanych systémfl a zafizeni vsouladu
s névody a manuély poskytnutymi zhotovitelem.

7.3. Objednatel se zavazuje v pripadé zjisténi zévady ji neprodlené nahlésit a popsat zhotoviteli.

7.4. Objednatel se zavazuje v dohodnutych terminech umoinit technikfium zhotovitele provedeni
pravidelného servisniho zésahu, zejména zajistit bezpeény pristup ke véem zafizenim, na
kterych se servis a Udriba provédi.

7.5. Objednatel je povinen prevzit plnéni zhotovitele, je-Ii toto plnéni bez vad
a nedodélkfl, které by brénily obvyklému uiivéni tohoto plnéni.

8. Zpfisobilost zhotovitele a zéruky jeho odpovédnosti

8.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze kveékeré 6innosti, které je pfedmétem této smlouvy, je plné
odborné zpfilsobily a kapacitné, materiélové i technicky patfiéné vybaveny.

9. Smluvni pokuty

9.1. Za prodleni s plnénim nepenéiité povahy dle 6|. 4.1., ke kterému je dle této smlouvy
povinen, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% denné z ceny dila, s nimi
je v prodleni, a2 do jeho splnéni.

9.2. Za prodleni s plnénim penéiitého zévazku se stanovi obéma smluvnim straném pokuta ve
vysi 0,5% denné z dluiné 6éstky, a2 do zaplaceni a smluvni pokuta je splatné do 14-ti dnfi
od okamiiku, kdy oprévnéné strana predloiila strané povinné pisemné vyuétovéni smluvni
pokuty, v6etné uvedeni dflvodu, které ke vzniku néroku na jeji zaplaceni vedly.

10. Zéru6ni doba

10.1. Délka zéru6ni doby uvedena v bodé 2.3. se vztahuje na komponenty, ze kterych je PU
sestaven a to (voditka uzévéru, spodni zévaii, textilii uzévéru, kapotéi uzévéru, hridel).
Zéru6ni doba na motor, elektrické 6ésti v6etné ovlédaci jednotky je standardné poskytovéna
v délce 24 mésicfi. Uvedené délky zéruénich dob plati za predpokladu splnéni platnych
obchodnich podminek firmy AVAPS s.r.o..

10.2. V dobé zéruky jsou néhradni dily vyménény zdarma v rémci servisniho zésahu, pokud
nebyly prokazatelné poskozeny nesprévnou obsluhou nebo tfeti osobou. V pozéru6ni dobé
bude veskery materiél instalovany do systému v rémci pravidelného servisu nebo
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mimofédného servisniho zésahu Uétovén zhotovitelem oddélené vcenéch obvyklych pro
pfedmétné zafizeni.

10.3. Zhotovitel poskytuje zéruku na préce a materiél po dobu éesti mésicfi. Zéruéni doba se
po6ité ode dne podpisu protokolu o kontrole nebo opravé v rémci pravidelného servisu nebo
mimofédného servisniho zésahu objednatelem.

11. Doba trvéni smlouvy a jeji skon6eni

11.1. Tato smlouva nabyvé platnosti a Uéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
je sjednéna na dobu neur6itou s vypovédni lhfltou 3 mésice.

11.2. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, jestliie zhotovitel prokazatelné plni smlouvu
spodstatnymi vadami popf. je opakované v prodleni splnénim nepenéiité 6i penéiité
povahy.

11.3. Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smlouvy, jestliie objednatel prokazatelné plni smlouvu
spodstatnymi vadami popf. je opakované v prodleni splnénim nepenéiité 6i penéiité
povahy.

12. Ustanoveni spoleéné a zévéreéné

12.1. Pfipadné zmény této smlouvy je moino provést na zékladé vzéjemné dohody obou
smluvnich stran, a to formou pisemného dodatku k této smlouvé.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrii jeden vvtisk.

12.3. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na webovych strénkéch pfispévkové
organizace.
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