ELW
spot, s r.o.

CHRUDIM

Dodávky, montáž a servis všech typů výtahů, autovýtahů,
zvedacích plošin a dopravníků, dodávky řídících systémů
výtahů, autorizovaný servis pohonů NORD a regálů SSI Schäfer
Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III
Tel: 469637219-21 Fax. 469630017 E-mail: info@el-vy.cz
IČO:49284479 DIČ: CZ49284479 č.ú. 3667214/0300

Objednatel: Obec Prachovice
IČ :270733
DIČ: CZ00270733
zastoupené: Mgr. Bohuslavou Čepovou
jiní pracovníci oprávněni jednat v záležitostech této smlouvy:
Ing. Jan Lang, MBA - místostarosta obce
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu : 4528-531/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: EL-VY spol. s r.o.,
Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III,
IČO: 49284479, DIČ: 233-49284479
zastoupený: ing. Jaroslavem Holcem - jednatelem
společnosti
jiní pracovníci oprávnění jednat ve věci této smlouvy:
Ing. Josef Kudla
bankovní spojení: KB Chrudim
č. účtu: 195252740227/0100
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
4446
(dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO
č. 14150025
I. Smluvní vztahy
Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012
Sb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními
stranami
II. Dílo
Dílem podle této smlouvy je servisní činnost na 1 ks osobního lanového výtahu
BOV 350 o 8 stanicích a 8 nástupištích v následujícím rozsahu:
1.
2.

Paušální servisní činnost (viz rozpis služeb zahrnutých v paušální servisní
činnosti)
Odborné zkoušky 1x za 3 roky (viz ČSN 27 4007, tab. 1)

Strana 2

14150025

3. Opravy výtahu s použitým materiálem nad 100 Kč na základě výzvy objednatele,
odstraňování závad na výtahu vlivem jeho provozu - nástup na opravu nejpozději
do 4 hod od nahlášení poruchy nebo dle konkrétní dohody, četnost oprav dle
skutečnosti.
Povinností zhotovitele je neprodleně upozornit objednatele na závady resp.
nevyhovující stav výtahu
Rozpis služeb zahrnutých v paušální servisní činnosti:
A) Odborná prohlídka dle ČSN 27 4002 (1x za 3 měsíce)
B) Pravidelná preventivní údržba (1x 3 za měsíce)
C) Komplexní mazání (včetně olejů, mazadel, čistících prostředků a ekologické
likvidace) (1x za 3 měsíce)
D) Čištění rozvaděče a stropu kabiny dle plánu (1x 3 za měsíce)
E) Non-stop dispečink 24 hodin denně
F) Poruchové opravy výtahů s použitým materiálem do 100 Kč v nepřetržité
pracovní době zhotovitele na základě telefonické nebo písemné objednávky
s nástupem pracovníků u neprovozuschopných zařízení do 4 hodin po obdržení
objednávky.
G) Vyproštění osob (v případě poruchy výtahu nebo výpadku el. napájení.)
Vyproštění do 60 minut po nahlášení (služba je zajištěna po celých 24 hodin).
H) Školení vyprošťovatelů a řidičů výtahu včetně praktického zaučení na základě
objednávky v dohodnutém termínu.
I) Upozornění objednatele na termín inspekční prohlídky.
J) Dopravné spojené s úkony prováděnými dle bodů paušálního servisu (uvedeno
výše v A) až I)).
III. Čas plnění
Zhotovitel započne s prováděním díla dnem předání výtahu do trvalého provozu dle
SoD.
IV. Místo plnění
Místem plnění této smlouvy je bytový dům Bučina 238, Prachovice.
Servisní činnost bude prováděna ze servisního střediska Zhotovitele v Chrudimi.
V. Cena díla
Cena za provádění díla se sjednává jako cena smluvní a činí (čísla bodů viz
odstavec II. Dílo):
Ad 1 ) .................... 1.150,-Kč/výtah měsíčně (včetně dopravy a času na cestě)
Ad 2 ) ................. 3.650,- Kč/výtah (včetně dopravy a času na cestě),
Ad 3) hodinová sazba prací............ 420,- Kč/hod. (So, Ne, Sv + 50% příplatek)
čas na cestě ......... 200,- Kč/hod.
doprava ................. 10,- Kč/km - servisní vozidlo
použitý materiál:......vzájemně odsouhlasenou cenou

Platnost cen je na rok 2015 až 2020. Pokud zhotovitel nepředloží nový návrh cen,
platí pro následující rok ceny z roku předcházejícího.
V ceně není zahrnuto:
daň z přidané hodnoty, fakturace této daně bude provedena dle platných
zákonů.

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4446
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VI. Fakturace
Částka dle bodu 1) bude fakturována 1x měsíčně paušální částkou ve výši
1150,- Kč bez DPH
Ostatní činnosti dle článku II. zhotovitelem provedené, odsouhlasené a potvrzená
objednatelem bude samostatně fakturována dle článku V.
V případě prodlení objednatele s úhradou svých finančních závazků dle této
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,1% z dlužné částky.
V případě, že zhotovitel nenastoupí na odstranění závad v dohodnutém termínu
nebo dílo nebude předáno objednateli v dohodnutém termínu, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny, a to za každý den
prodlení.
Splatnost faktur je 14 dnů od doručení
VII. Závěrečná ustanovení
Zástupci objednatele, pověřených dozorem a přejímáním díla (rozumí se servisu a
oprav) je pan František Katrušin tel. č. 607 532 782, e-mail otrusin.ou@seznam.cz
Zástupcem zhotovitele, pověřeným prováděním servisní činnosti je pan Vítězslav
Smutek, tel. +420 774 777 200, fax 469 630 017.
Stálá servisní služba: tel.: 774 552 125
Tato smlouva má tři strany, a je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom.
Smlouva je sjednána na dobu pět let a nabývá platnosti dnem uvedení do provozu
osobního lanového výtahu BOV 350 dle smlouvy o dílo č. 10150032.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně, formou
dodatků k této smlouvě a odsouhlaseny osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

za objednatele:
Mgr. Bohuslava Čepová

Obec Pracbovlc#
V Prachovicích dne 20.7.2015
53701 Chrudim, čs. armády218
tel.: 469 637 219-221, fax: 469630 017
IČO: 49284479 DIČ: CZ49284470
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