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SERVISNÍ SMLOUVAČ: Č§L/M./s
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 v souvislosti s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v pktném znění
Obchodllij/knla a s/dlo prodáyu/(d7$0:

Obchodnljirma a sídlo kupuj'/c/M:

KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny
Česká republika

Obec Tavíkovice
Tavíkovice j
671 40 Tavíkovice.

=:Z Kubíčkem.- jednatelem

jYý

Ing. Zde,ňým Můčkou - jednatelem

¥š5' C'y

Pověřemjednáním:
ve věcech obchodních: jiří Aberle
ve věcech technických: jiří Aberle
lČ: 26808919
DIČ: CZ26808919
prodávajkf je plátcem DPH
.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 25601
(dále jako ,,Prodávající")

zastoupená: p, Tesař Vladimlr - starosta..
Pověřeni jednáním:
ve věcech obchc}dních: Tesař Vladimir
ve věcech technických: Tesař Vladimír
IČO: 00293636
DIČ:
Kupujícf není plátcem DPH
.
Společnost je zapsaná v obchodní rejstř'íku
vedeném:
Oddíl.,.,,,, , vložka .,..,.,,.:.,..
(dále jako HKupújíc[")

I, Předmět smlouvy
Pravidelný servis soustrojí dmychadla a odstraňováni mimořádných závad:
typ: 3D28B-080K V.Č. 1984541 r.v. 2018 (pův. zak. 35796)
typ: 3D28B-080K V.Č. 1984708 r.v. 2018 (pův. zak. 35796)
typ: 3DI9S-050K V.Č. 1984875 r.v. 2018 (pův. zak. 35796)
Lokalita: ČOV Tavíkovice

IJ. Všeobecné podm6nky
l) Na základě této snilouvy bude zhotovitel provádět pravidelné servisní služby a odstraňování mimořádných
závad, výše uvedeného zařízení,
2) Servisní služba bude prováděna v místě instalace zařízení, případná dílenská oprava bude provedena u
zhotovitele,
3) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli'přistup k zařízení a poskytnout informace o dosavadní Nnkci
zařízení.
'
4) Veškeré zásahy do zařízení a informace o provozu zařízení budou zapsány v provozním deníku,
IU. Rozsah servisní služby
l) Kontrola chodu zařízenl a ověření fůnkčnosti jednotlivých prvků, kontrola a dotažení šroubových spojů.
2) Kontrola stavu dílů podléhajících bčžnému opotřebení (ložiska, ozubenf, zpětná klapka, pohon),
3) Kontrola stavu rotorů a případné vyčištění pracovního prostoru.
4) Výměna (vyčištění) ňltru sání, kontrola tlumiče sání a výtlaku, kontrola čistotj' nasávacích mříží (vyčištěni).
5) Vyčištění (výměna) protiexplozivních armatur (jsou-li součástí soustrojí dmychadla).
6) Výměna a doplnění oleje, včetně dodáni nového a likvidace starého oleje.
7) Kontrola a seřízení souososti převodu, popřípadě výměna klínových řemenů.
8) Kontrola souososti převodů - spojky, popřípadě výměna.
9) Kontrola a seřízení pojistného lrozběhovéhoľ pľopQrcionálního ventilu.
.
10)Kontrola fůnkčnosti zpětné klapky, případně její oprava nebo výměna
11)Kontrola tlakových poměrů v systému.
12)Diagnostická měřeni vibraci a vyhodnocení stavu ložisek dmychadla a motoru.
13)Vystavenf a doložení protokolů o íněřeni vibraci - technická zprávm
14)Na základě výsledků servisní služby bude případně vystaveno doporučení k dílenské opravě.
15)Doprava spojená s provedenfm servisní služby.
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EV. Termíny scrvisu
l) Smlouva je uzavřena ria dobu: neurčitou (určitou). Ukončenl smlouvy na dobu neuíčitou lze provést pouze
písemně.
2) První servisní služba bude provedena dle požadavku objednatele, následujfcí servisní služby budou
prováděny vždy po třech měsfclch, po šesti měsících, nebo jednou ročné, dle provoznfch podmínek a
požadavků zákazn ika, Požadované podtrhwěte.
3) Individuální servis bude objednáván vždy nejméně 7 pracovních dnů předem, a to písemně emailem nebo
faxem. přijeti objednávky bude potvrzeno telefonicky nebo emailem.
4) Přesný termín každé servisní služby bude upřesněn telefonicky s provozovatelem nejméně 2 - 3 pracovní dny
před plánovaným příjezdem servisního technika.
V, OdstrUováM mimořádných závnd
l) Případné závady zařízení s nutnosti okamžitého servisu budou vždy objednány písemně nebo faxem: 583 364
130, 583 364 j 19, nebo e-mailem na adrese: servis@kubicekvh5.cz, po pracovni dobč (15:00 -' 20:00) také
na pohotovostní linku servisu ĺj oprav: +420 731 239 484 (+420 583 364 111). Pohotovostní linka je
k dispozici v pracovní dny v době od 7:00 = 20:00 hod. V soboty, neděle a o svátcích v době od 7:00 - 20:00
hod,
2) Náklady spojené se zjištěním nebo odstraněnhn závady v soustavě ČOV, mimo soustrojl dmýchadla, nebo
způsobené provozovatelem, uhradí objednatel.
3) Cena za tyto služby je stanovená dle platného ceníku služeb společnosti KUBÍČEK VHS, s.r.o. - Viz, Příloha
č. l této smlouvy.
4) Odstraňováni vzniklých závad bude zahájeno do 48 hodin od nahlášení závady a odsouhlaseM zhotovitdem,
včetně SO, NE a svátků, jenž budou účtovány dle platného ceníku (viz Příloha č. Ĺ)
5) Veškeré opravy a služby ínimo msah servisní služby budou vyřízeny vždy až na základč samostatné
(zvláštní) objednávky.
Vi. Cena za servisnísiuŽby
l) Cena za jednu servisní službu bude účtována dle skutečně odvedených hodin, podle platného ceníku služeb
společnosti KUBÍČEK VHS, s.r,o. CcMk služeb je součástí této smlouvy v Příloze č. l. Aktuální ceník
služeb lze zaslat na vyžádání nebo je k nahlédnutf na www kubicekvhs,cz, použitý materiál bude účtován
samostatně k zakázce dle aktuální ceny na trhu při realizaci servisu.
2) použitý materiál bude účtován samostatně k zakázce po podepsání, "předávacího protokolu"
3) Účtovaný počet kilometrů pro tuto lokalitu bude vždy 120km 8 1,5hod času stráveného m cestě. Doprava
bude účtována v samostatné položce, dk ceníku viz Příloha č. l.
4) Úhrada za provedené služby bude provedena vždy na základě faktuý vystavené zhotovitelem se splatnosti 14
dnů. Platba bude provedena bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele, Platba je splněna
okamžikem připsání finančních prostředků na účet zhotovitele, Za objednatele též může uhradit jeho závazky
kdokoli jiný.
5) Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována ve výši stanovené zákonem.
VIL ZánMi
l) Zhotovitel ručí na základě této smlouvy za pľovedené práce, dle článku 3. této smlouvy, po dobu 3-ti měsíců.
2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, nevhodným zásahem obsluhy,
nere$pektovänfn1 provozního a montážního předpisu, nebo pokynů servisního technika.
3) Právo ze zámky je uplatněno včas, pokud je objednatelem, ve lhůtě bezprostřední po zjištění závad, na které
se záruka vztahuje, písemně oznámeno zhotoviteli s uvedením vad a úroků ze záruky.
4) Podpisem smlouvy se prodlužuje zámka z 24 měsíců na 36 měsíců na nové zařízení uvedené v odstavci l.
VIII. Další ujedMnf
l) Objednatel se zavazuje píovedené služby řádně převzít a zaplatit ZEl ně dle ceníku služeb, potažmo podle
dalšího zvláštního ujednání a poskytnout potřebnou součinnost k provedení servisu, jinak odpovfdá za škcdu
tím vzniklou,
2) Obč smluvnf strany mají právo od této servisní smlouvy kdykoli odstoupit bez jakékoli sankce. Písemné
oddoupení od smlouvy v tomto případě má právní účinky ex nunc (od nynf) tedy pouze do budoucna a nerná
vliv na již objednané, prováděné či provedené služby a povinnosti z toho plynoucí. Odstouperif nemá též vliv
na placení smluvních pokut, úroků z prodlení a dalších nároků ze smlouvy plynouckh, které vznikly před
l
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i.! K""tjlntQ odstoupenhn. Po odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny do 14-ti dnů vypořádat všechny
své úvazky z této smlouvy plynoucí.
3) Právní vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídl příslušnými ustanovenhni
občanskCho ůkoiúku.
4) Objednatel se mvazuje v případě, že dojde k prodlenl se zaplacením za servisní služby zaplatit úrok z
prodlení ve výši 0,05 % 7a každý den prodlenl z nezaplacené částky po splamosti.
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