Right Concept, a.s.
sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

SERVISNÍ

SMLOUVA

č. 001/2021

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Right Concept, a.s.

Zastoupen:

Pavel Řečinský - statutární ředitel

Sídlo:

Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

IČ:

03401260

DIČ:

CZ 03401260

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Praha 5,

č.ú.:

269995338/0300

Společnost je zapsána: Obchodní rejstřík, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 20020

Telefon pro hlášení poruchy:
Email:

Objednatel:

Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006

Zastoupen:

Mgr. Jaroslavou Budilovou, ředitelkou školy

Adresa:

Dygrýnova 1006, Praha 9, 198 00

IČ:

61386898

DIČ:

CZ61386898

Osoby zmocněné k jednání ve věcech plnění smlouvy, ve věcech smluvních a ve věcech technických:
Jana Kořínková
Ladislav Novotný
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2. Předmět smlouvy:
Zhotovitel bude u objednatele provádět pravidelný servis rekuperačních jednotek LTM dezent 800. Cílem je zajištění
bezproblémového chodu zařízení. Servis bude prováděn v pravidelných intervalech, nejméně 2x ročně vždy před a po
letní, resp. zimní, sezoně.
Předmětem smlouvy je servis rekuperačních zařízení objednatele v celkovém počtu 30 ks rekuperačních jednotek
s chladícím komponentem.
Servisní prohlídka bude probíhat vždy na základě telefonické dohody mezi smluvními stranami a v rozsahu a kvalitě
odpovídající standardním předpisům a platným normám.

3. Platební podmínky
Za předmět smlouvy se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu dle bodu 6. této smlouvy. V případě rozšíření, nebo
úbytku rekuperačních zařízení, budou smluvní strany respektovat cenu upravenou dle odpovídajícího ceníku, jež je
nedílnou součástí této smlouvy (bod 7).
V Případě provádění oprav na rekuperačním zařízení je stanovena smluvní cena za jednu hodinu práce jednoho pracovníka
dle bodu 7. této smlouvy. Materiál potřebný k opravě bude vyspecifikován v předávacím protokolu a bude účtován zvlášť.
Oprava bude prováděna až po souhlasu objednatele.
Daňový doklad je splatný do 30 dnů.

4. Práva a povinnosti
V případě poruchy rekuperačního zařízení je zhotovitel na základě hlášení objednatele povinen dostavit se k zahájení prací
na odstranění závady do 72 hodin od nahlášení, v případě havarijního stavu /místnost serveru/ do 48 hodin od nahlášení.
Zhotovitel zajistí k odstranění závady odborně způsobilého pracovníka, vybaveného potřebným nářadím a ochrannými
pomůckami.
Zhotovitel zajistí, že pracovníci vyslaní k odstranění závady nebudou pod vlivem alkoholu a ani jiné návykové látky, budou
používat předepsané ochranné pomůcky, dbát zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.
Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci odpadů, které vniknou při servisních pracích, nebo při odstranění závady.
Objednatel je povinen zdržet se neodborných zásahů.

5. Ostatní ujednání
Vztahy smluvních stran se, pokud není ujednáno jinak, řídí podle Zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník.
Smlouva je projevem svobodné vůle smluvních stra a není podepsána za nápadně nevýhodných podmínek.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 10.5.2021.
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6. Cena
Cena za provedení servisního zásahu je stanovena ceníkem servisních prací (bod. 7 této smlouvy).
Služba pravidelného servisu a údržby jednotek LTM dezent 800 zahrnuje tyto úkony:
-

očištění pláště jednotky
vyčištění vnitřních prostor jednotky
vyčištění, příp. výměna filtru
kontrola a desinfekce čerpadla kondenzátu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH bude k částce přičtena dle platného znění zákona o DPH vztahující se k době
plnění.

7. Ceník servisních prací
-

vyčištění a desinfekce při pravidelném servisu:
Počet jednotek (ks) s chladícím komponentem
1 – 10

1760,- / ks

10 a více

1690,- / ks

Doprava

375,60 Kč / výjezd

Počet jednotek (ks) bez chlazení

-

Cena za servisní práce v Kč

Cena za servisní práce v Kč

1 - 10

1650,- / ks

10 a více

1580,- / ks

Doprava

375,60 Kč / výjezd

sazby nadstandardních prací (nad rámec pravidelného servisu):
Opravy odborným pracovníkem

550,- Kč / hod

Zásahy mimo standardní pracovní dobu

750,- Kč / hod

Doprava

375,60 Kč / výjezd

Revize zařízení dle MŽP

350,- Kč / 1 ks

Zavedení revizní knihy

200,- Kč / 1 ks

Výměna filtru jednotky - práce
Filtr LTM dezent FMS M5-2

646,- Kč / jednotka (2ks)
91 eur / jednotka (2ks)
bude účtováno dle aktuálního kurzu ČNB a ceníku výrobce

V Praze

Pavel
Řečinský
Za zhotovitele

Digitálně
podepsal Pavel
Řečinský
Datum: 2021.05.07
10:00:48 +02'00'

Digitálně podepsal
Jaroslava Jaroslava
Budilová
Datum: 2021.05.07
Budilová 11:03:37 +02'00'

Za objednatele
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