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SMLoUVA č . PBzs 120092

o poskytování  servisu pož árně bezpeč nost nich zaí izení
a vratové  techniky

Umí stění  PBZ: Mateřská š kola Babylon, 344 01 Babylon - Domaž lice

Pravidelné  kontroly p,ož árně bezpeč nostní ch zaří zení  jsou v Č eské  republice prováděny dle vyhláš ky
Ministerstva vnitra ceské  republiky č .2461200'|  sb., o stanovení  podmí nek pož ární  bezpé č nosti
a výkonu státní ho pož ární ho dozoru

SMLUVNÍ STRANY
obiednatel:
Obec Babylon
S_í dlo:  Babylon 27,34401 Babylon
lCO: 572551
Bankovní  spojení :
č í slo ú č tu
tel.:  
email pro zasí lání  elektronické  faktury:  
Ve věcech technických: panem Pavlem Bambáskem

Zastoupená:
panem pavlem Bambáskem, starostou obce
(dále jen,,Objednatel")

zhotovitel:
AVAPS s.r,o,
Sí dlo:
Telefon:
Ve věcech technických:
ve věcech smluvní ch:
e- mail:
tč o:
DlČ :
Bankovní  spojení :  
Zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze oddí l C, vlož ka 58í 33.

Zastoupená:
Panem 
(dále jen,,Zhotovitel")
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1,

1.1,

1.2.

,1.3.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je povinnost Zhotovitele pravidelně provádět kontrolní  a servisní
č innosti (dále jen ,,pravidelný servisní  zásah") pož árně bezpeč nostní ch zaří zení  nebo
vratové  techniky Objednatele specifikovaných v Pří loze č , 2 (dále jen ,,zařizeni") a povinnost
Objednatele zaplatit za to Zhotoviteli stanovenou cenu dle bodu 3.1 té to smlouvy,

V rámci pravidelné ho servisní ho zásahu Zhotovitel u kaž dé ho zařizení  provede ú kony
specifikované  v Pří loze č . 1.

Předmětem smlouvy je dále povinnost Zhotovitele provádět na te| efonickou (tel:

a e-mailovou ž ádost (zaslanou na e-mailovou adresu 
Objednatele mimořádné  servisní  zásahy zaří zení  i mimo termí n pravidelné ho servisní ho
zásahu (dále jen ,,mimořádný servisní  zásah", pravidelný servisní  zásah a mimořádný
servisní  zásah dále spoleóně jen ,,servisní  zásah"). Objednatel je povinen potvrdit
telefonickou ž ádost o provedení  mimořádné ho servisní ho zásahu Zhotoviteli e-mailem
(zaslaným na e-mailovou adresu nejpozději první  pracovní  den po
telefonické  ž ádosti o mimořádný servisní  zásah.

Pož ádá)i Objednatel Zhotovitele o opravu závady zaří zení , at'už  byla zjiš těna Zhotovitelem
při provádění  servisní ho zásahu nebo Objednatelem (dále 1en ,,oprava"), provede Zhotovitel
opravu závady zaří zení  v termí nu dle svých technických a č asových mož ností , a to poté , kdy
Objednatel schválí  kalkulaci ceny opravy.

Doba plnění

2.1. Pravidelný servisní  zásah bude Zhotovitelem prováděn podle technických podm í nek zaří zení
stanovených jejich výrobcem jedenkrát za š est měsí ců  v termí nu dohodnuté m s pověřeným
pracovní kem Objednatele, a nebude-li pož adovat j inak, pak v pracovní  době Zhotovitele.
Zhotovitel navrhne Objednateli termí n provedení  servisní ho zásahu s přiměřeným
předstihem před plánovaným termí nem servisní ho zásahu, nejpozději 3 pracovní  dny
předem.

2.2, Mimořádný servisní  zásah Zhotovitel zahájí  nejpozději do 3 pracovní ch dnů  od doruč ení
ž ádosti Objednatele Zhotoviteli, přič emž  byla-li ž ádost Objednatele uč iněna telefonicky,
poč í tá se lhů ta pro zahé 4ení  mimořádné ho servisní ho zásahu ode dne, kdy Objednatel
Zhotoviteli doruč í  e-mailové  potvrzení  ž ádosti.

2.3. Servisní zásah nebo oprava mohou být v závislosti na pož adavku objednatele provedeny:

a) v pracovní  době Zhotovitele, j í ž  se rozumí  pondělí  - pátek mimo dny pracovní ho klidu,
jak jsou definovány zákonem č .24512000 Sb., o státní ch svátcí ch, o ostatní ch svátcí ch,
o významných dnech a o dnech pracovní ho klidu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále
jen,,dny pracovní ho klidu"), a to od 8:00 - 16:30 hod.,

b) v mimopracovní  době Zhotovitele, j í ž  se rozumí  pondělí
klidu, a to od '16:30 - 08:00 hod.,

c) v pracovní m volnu, j í mž  se rozumí  sobota a neděle a
republice.

1.4.

2.

- pátek mimo dny pracovní ho

dny pracovní ho klidu v Č eské
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3.1.

Cena

Qena za provedení jednoho pravidelné ho servisní ho zásahu je dohodnuta jako cena smluvní
v závislosti na termí nu a č asu dokonč ení  pravidelné ho servisní ho zásahu:

a) pro pracovní  dobu Zhotovitele:

b) pro mimopracovní  dobu Zhotovitele:

c) pro pracovní  volno:

7.500,- Kč  /  servisní  zásah

11.250,- Kč  /  servisní  zásah

15.000,- Kč  /  servisní  zásah

Cena mimořádné ho servisní ho zásahu a opravy bude vypoč tena dle závaž nosti poruchy
a množ ství  potřebných náhradní ch dí lů  použ itých pro opravu. Zhotovitel sdě| í  Objednateli
(bud'předem telefonicky č i e-mailem, jeJi to mož né , nebo ú stně na mí stě servisní ho zásahu
nebo opravy) návrh ceny mimořádné ho servisní ho zásahu nebo opravy k odsouhlasení  před

zahájení m opravy. Objednatelje povinen zajistit, ž e v době mimořádné ho servisní ho zásahu
nebo opravy bude v mí stě zásahu pří tomen zástupce Objednatele oprávněný odsouhlasit
provedení a cenu mimořádné ho servisní ho zásahu nebo opravy. O odsouhlasení  provedení
a ceny mimořádné ho servisní ho zásahu nebo opravy bude poří zen pí semný záznam
podepsaný Zhotovitelem a ObjednateIem, pří padně jeho pověřeným zástupcem.

Objednatel souhlasí , ž e neprovedeJi Zhotovitel servisní  zásah nebo opravu z dů vodu na
straně Objednatele (vč etně toho, ž e Objednatel po předlož ení  kalkulace ceny mimořádné ho
servisní ho zásahu nebo opravy provedení  servisní ho zásahu nebo opravy odmí tne), zaplatí
Objednatel Zhotoviteli č ástku odpoví dají cí  nákladů m Zhotovitele na výjezd jeho pracovní ků
do mí sta servisní ho zásahu nebo opravy, které  budou kalkulovány dle cení ku Zhotovitele
aktuální ho ke dni servisní ho zásahu nebo opravy.

Cenu Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě samostatné ho daňové ho dokladu Zhotovitele,
ktený bude Zhotovitel oprávněn vystavit po dokonč ení  servisní ho zásahu nebo opravy.

Cena je splatná do 14 kalendářní ch dnů  od data vystavení  faktury.

Veš keré  ceny v té to smlouvě nebo v její ch dodatcí ch jsou uvedeny bez daně zpřidané
hodnoty.

Změny a ú pravy rozsahu servisní ch zásahů  nebo oprav, které  budou provedeny na základě
připomí nek a pokynů  Objednatele (a to i pokud budou tyto připomí nky a pokyny sděleny
ú stně na mí stě servisní ho zásahu nebo opravy) nebo dle dohody s Objednatelem, budou
dů vodem ke změně dohodnuté  ceny, a to o č ástku, která odpoví dá dodateč ným nákladů m
Zhotovitele dle cení ku Zhotovitele aktuální ho ke dni servisní ho zásahu nebo opravy, ledaž e
si smluvní  strany změnu ceny pí semně sjednají  j inak. O změně ceny bude mezi smluvní mi
stranami sepsán pí semný záznam. Nebude-li takový záznam sepsán, má se za to, ž e změna
a ú prava rozsahu servisní ch zásahů  nebo oprav nemá vliv na j iž  dohodnutou cenu.

povinnosti zhotovitele

4,1. V souvislosti se vstupem a pohybem pracovní ků  Zhotovitele v objektu Objednatele se
Objednatel zavazuje seznámit pracovní ky Zhotovitele s pří sluš nými vnitřní mi předpisy
k zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci, ochrany ž ivotní ho prostředí  a pož ární

3.

3.z.

J. J.

3.4.

3,6.

3.7.

4,
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ochrany obsahují cí  mj. informace o rizicí ch a přijatých opatření ch k ochraně před jejich

pů sobení m, která se týkají  výkonu práce a pracoviš tě. Zhotovitel se zavazuje dodrž ovat
pokyny odpovědné ho zástupce Objednatele.

4,2, JeJi pož árně bezpeč nostní  zaří zení  pracovní kem Zhotovitele shledáno nezpů sobilým plnit

svoji funkci, Zhotovitel tuto skuteč nost uvede v protokolu o kontrole provozuschopnosti a
ú drž bě pož árně bezpeč nostní ho zaří zení , Objednatel bere na vědomí , ž e po dobu, než  bude
způ sobilost pož árně bezpeč nostní ho zařizení  plnit svoji funkci obnovena, musí  provozovatel
pož árně bezpeč nostní ho zaří zení  zabezpeč it pož ární  ochranu j iným dostateč ným způ sobem,
např. stanovení m organizač ní ch opatření , zavedení m pravideIných kontrol nebo pochů zek.

4,3. Zhotovitel má právo odmí tnout splnění  pokynu nebo připomí nky Objednatele, pokud by se
jejich splnění m vystavil nebezpeč í  odpovědnosti za ú jmu č i za přestupek nebo pokud by
takové mu nebezpeč í  vystavil Objednatele nebo jinou osobu.

5. Povi nnosti Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje vytvořit podmí nky k realizaci smlouvy, předevš í m poskytnout

Zhotoviteli veš kerou souč innost, která je potřebná pro plnění jeho povinností  z té to smlouvy,
zejmé na poskytnout Zhotoviteli ú plné  podklady a dokumenty pro č innost Zhotovitele, pří stup

k zaří zení m a ke zdrojů m energií , zajistit pří tomnost osoby oprávněné  pí semně potvrdit
provedení  servisní ho zásahu nebo opravy (vč . evidence servisní ho zásahu nebo opravy
v pří sluš né  dokumentaci).

Objednatel se zavazu,je v pří padě zjiš tění  závady zaří zení  j i neprodleně nahlásit a popsat
Zhotoviteli a pož ádat jej o opravu.

Objednatel je povinen v servisní m listu potvrdit provedení  servisní ho zásahu nebo opravy,
je-li servisní  zásah nebo oprava bez vad a nedodělků , které  by bránily obvyklé mu už í vání
tohoto plnění , v servisní m listu musí  být vš ak zaznamenány vš echny vady a nedodělky.
Odmí tne-li Objednatel bez řádné ho dů vodu podepsat záznam v servisní m listu, považ uje se
plnění  za dokonč ené  a předané ,

5.2.

6. Dalš í  ujednání

o. l. Zhotovitel prohlaš uje, ž e k veš keré  č innosti, která je předmětem té to smlouvy, je plně

odborně způ sobilý a kapacitně, materiá| ově itechnicky patřič ně vybavený.

Obě strany se zavazují  spolupracovat při realizaci předmětu smlouvy. K tomu ú č elu urč í
osoby odpovědné  za řeš ení  a vyřizování  běž ných zálež itostí  souvisejí cí ch s plnění m
předmětu smlouvy, a předají  si jejich kontaktní  ú daje. Ze strany Objednatele to jsou pan

Ze strany Zhotovitele to je pan 

o.z.

732-servisní  smlouva - MŠ  Babylon Domaž lice

AVAPS s.r.o., U obalovny 4BB, 250 67 Klecany /  lČ  25650939 l Hol| ine + 42o 777 911 7B0 /  §ervis@avap§,cz

AVAPs

4zB

WWW.AvAPs.cz



POŽÁRNÍ  UZÁVĚRY /  KOUŘOVÉ  ZÁBRANY

AVAPs

7,

7 .1.

Smluvní  pokuty

Zaprodlení sprovedení mservisní hozásahu,kekteré mujedleté toSmlouvypovinen,zaplatí
ž ň,i""ii"i óoi"anateli smluvni pókutu u" výš i 0,05%  z ceny dí la za kaž dý den prodlení .

Zaorodlení splnění mpeněž ité povinnostisestanoví oběmasmluvní mStranámpokutave
výsi o,os %  denně z dluž né  č ástky, až  do zaplacení ,

Smluvní  pokuta dle té to smlouvy je splatná do 'l4 dnů  od okamž iku, kdy oprávněná strana

oi"Jlojirá,trune povinne pisemňd vyrctovani smluvní  pokuty, věetně uvedení  dů vodu, které

ke vzniku nároku na její  zaplacení  vedly,

8. Záruč ní  doba

8,.l . Datum konce záruč ní  doby zaří zení  uvedené  v Pří loze č . 2 je datem, tdY ko.né .Í  záruka za

;ar.osi ,ari.eni. posr,vtr_rí  óoiednateti záruku za. jakost zaří zení  Zho!9Y| t_"] ;  poskytne

Zhotovitel objednateli ř )áil; i; ;bé  opravu (vč _, náhradní ch dí lů )zdarma v rámci servisní ho

= asáňu, 
por.uo n"uvra uáJa rptrsobená ú mysině, nesprávnou obsluhou nebo třetí  osobou.

8.2.Zhotovitelposkytujezárukuzajakostpraciprovedenýchpřiservisní m..zásahu,opravě
a náhradní ch oir,i v oeÉ e trvaní  š esti mbsí ců  ode dne áokonč ení  servisniho zásahu nebo

ápráuý. ri.to ujeOnanim neisáu d9t9e11 ustanovení  o právech objednatele z vadné ho

plnění  upravená u u"t"Áou"nión § 2158 až  § 217 4 zákona ó.8gl2o12 Sb., obč anský zákoní k,

9. Doba trvání  smlouvy a její  skoněení

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami

ale siednána n" abuu"* ureú u s výpovědní  dob-oú  3 měsí ce ode dne první ho dne měsí ce

násleáují cí ho po doruč ení  výpovědi druhé  smluvní  straně,

g.2'objednatel'ieoprávněnodstoupitodsmlouvy,jestliž eZhotovitelprokazatelněplní smlouvu
spodstatnými vaoanii, ňJňi. iá 

"p"x"raně,v-prodlení  
splnění m nep_eněž ité .ói peněž ité

povahy, které  neoostraniáňi v bblé dnatelem pí semně poskytnuté  přiměřené  náhradní  lhů tě.

9.3.Zhotoviteljeoprávné nodstoupitodsmlouvy,jestliž eobjednatelprokazate-lně,plní smlouvu
s podstatnými 

""o"ri, ňopi. i" Ópurou"ná u prodlení  s plnění m._ ne_peněž ité  č i peněž ité

povahy, které  n"oostián? ái.| i v,zhoiovitelem pí semně poskytnuté  přiměřené  náhradní  lhů tě,

10. Ustanovení  spoleěná a závěreč ná

10.1. Tato smlouva je platná a ú č inná dnem její ho uzavření . pří padné  změny té to smlouvy je

mož no prové st na zartáoÉ  vrálemne aoh,oáy ooou smluvní ch stran, a to formou pí semné ho

dodatku k té to smlouvě.

10,2. Smluvní  vzlahy založ ené  touto Smlouvou se ří dí  č eským právní m řádem,

AVAPS s.r,o., U obalovny 488, 250 67 Klecany /  lČ  25650939 i Hotline + 42o 777 91 1 78o i servis@avaps.c z' 5 z 8
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10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Objednatel i Zhotovitel obdrž í  jeden

výtisk,

10.4. Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy jsou Vš eobecné  prodejní  podmí nky Zhotovitele zveřejněné
na webových stránkách Zhotovitele na adrese http: / /wuv.avaps.cz (dále jen ,,VPP"), s nimiž
se Objednatel seznámil. VPP tvoří  Pří lohu č . 3 té to smlouvy. Smluvní  strany vy| uč ují  už ití
obchodní ch podmí nek Objednate| e. Objednatel prohlaš uje, ž e VPP neobsahují  ž ádná
ustanovení , která by ve smyslu § 1753 OZ nemohl rozumně oóekávat, a ž e bere na vědomí
text VPP a tento text VPP výslovně přijí má. Smluvní  strany výslovně vyluč ují  ustanovení  10.5
a 10.9 VPP.

10,5. Objednatel prohlaš uje, ž e se seznámil s cení kem Pohotovostní ch zásahů  Zhotovitele
aktuální m ke dni podpisu té to smlouvy. Zhotovitel má právo cení k kdykoli jednostranně
změnit, a to s ú č inností  ke dni zveřejnění  nové ho cení ku na webových stránkách Zhotovitele
na adrese http: / /www.avaps.cz.

'10.6. V pří padě, ž e se jaké koli ustanovení  stane zcela č i z č ásti neplatným, neú č inným nebo
nevymahatelným, a| e by| o by platné , ú č inné  a vymahatelné , kdyby byla jeho č ást vymazána,
bude toto ustanovení  nebojeho č ást, považ ováno za vymazané  v rozsahu, ktený je potřebný
pro platnost, ú č innost a vymahatelnost té to smlouvy.jako celku, při zachování  co mož ná
největš í ho pů vodní ho ekonomické ho významu dané ho ustanovení . V takové m pří padě
smluvní  strany nahradí  do patnácti dnů  od výzvy které koliv ze smluvní ch stran takové to
neplatné , neú č inné  nebo nevymahate| né  ustanovení  ustanovení m, které  bude nejlé pe
splňovat smysl takové ho neplatné ho, neú č inné ho nebo nevymahatelné ho ustanovení .

10.7. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato Smlouva byla sepsána v souladu s dobnými mravy
a veřejným pořádkem na základě jejich pravé , svobodné  a váž né  vů le prosté  omylu, nebyla
ujednána v tí sni ani za nápadně nevýhodných podmí nek, což  stvrzují svými podpisy.

seznam pří loh:

}  Pří loha č ,1 - Úkony prováděné  v rámci pravidelné ho servisní ho zásahu
}  Pří loha č ,2 - Specifikace zaří zení
}  Pří loha č .3 - Vš eobecné  prodejní  podmí nky

v Klecanech an ..!t,1.,,* .?/4

zhotovit

PaveI  Bambásek
Starosta vedoucí  servisní ho oddělení

AVAPs
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Pří loha č . í  - Úkony prováděné  v rámci pravidelné ho servisní ho zásahu

V rámci pravidelné ho servisní ho zásahu se Zhotovitel zavazť le provádět následují cí  ú kony:

A. pro roletové  pož ární  uzávěrv

- kontrola fyzické ho stavu
- zkouš ka funkč nosti, t j.:

o zkouš ka vstupu pro pří vod signálu Eps
. zkouš ka spouš tění  ruč ně pomocí  t| ač í tek
. zkouš ka spouš tění  tavnou pojistkou (pouze pokud je í nstalováno)

- kontrola pohyblivosti vš ech pohyblivých č ástí
- promazání  pohyblivých č ástí  (v pří padě nutnosti)
- kontrola elektrické ho zapojení
- celkové  přezkouš ení  a seří zení  provozní ch funkcí
- vyhotovení  protokolu o kontrole provozuschopnosti

B, Pro kouřové  zábranv

- kontrola fyzické ho stavu
- zkouš ka funkč nosti, t j.:

o zkouš ka Vstupu pro pří vod signálu EPS (pouze u roletových kouřových zábran)
o zkouš ka spouš tění  ruč ně pomocí  t lač í tek (pouze u roletouých kouřových zábran)

- kontrola pohyblivosti vš ech pohyblivých č ástí  (pouze u roletových kouřouých zábran)
- kontrola elektrické ho zapojení  (pouze u roletových kouřových zábran)
- celkové  přezkouš ení a seří zení  provozní ch funkcí
- vyhotovení  protokolu o kontrole provozuschopnosti

c. pro vratovou techniku

- kontrola fyzické ho stavu
- zkouš ka funkč nosti, t j.:

o zkouš ka ovládání  pomocí  t lač í tek
o zkouš ka ovládání  pomocí  Do (pokud je k dispozici)

- kontrola pohyblivosti vš ech pohyblivých č ástí  (promazání  vš ech č ástí  k tomu urč ených)
- kontrola upevnění  š roubovaných č ástí
- kontrola elektrické ho zapojení
- celkové  přezkouš ení  a seří zení  provozní ch funkcí
- vyhotovení  protokolu o kontrole provozuschopnosti

J
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AVAPs
Pří loha č . 2 - Specifikace servisovaných zaří zeni

Typ /  Poč et
š ilra
(mm}

Výš ka
(mm)

Výrobní
č í slo Umí stění

Datum
předání

Datum konce
záruky

výrobce za
jakost

výrobku

FlBREroll
1ks

2070 1050 120092-01 kuchyně 26.5,2020 26,5,2022

Pří loha č . 3 - Vš eobecné  přodejní  podmí nky

Vš eobecné  prodejní  podmí nky jsou ke staž ení  na WWW.aVapS.cz, a tvoří  separátní  pří lohu Servisní  smlouvy
AVAPS.

732-seNisní  smlouva - l/Š  Babylon Domaž lice
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