
servisní smlouva

,I,AT6 SMLSUVA (dále jen ,,§mlouvď') je uzaťena podle § 1746 odst. 1 zákona

š. &gl20l? §b.. občanského zákoníku {dále jen,,otrčanský zákoník")

M§ZI

t. Objednatel:
nazév Mateřská škola Černošice Topolská 5l8
tČo: lsoottlE
DIČ: ,..
se sídlem Topolská 5l8, Černošice, 25228
Zastolry)en ředitelkou Kateřinou Mandovou
T e!: 25 l 6421 85, 60237 0636
Bankovní spojení: peněžní ústav: Česká spořitelna, číslo účtul33062379/0800.

(dáe jerr,,0bjednattl")

?, Dodavatell
Název: Artos sport s,r.o.
IČo: 05503400
DIČ: CZ05503400
se sídlem: Náměstí 9.května 970,27309 Kladno7
zastoupsn: jednatel Bc. Jakub Makovička
Tel.,: 602/389 l25
§ankovni spojerri: penéžni,ťrstav e§CIB, číslo účťu ?7708683910300

(dále jen,,f)odnvatel")

(Ob.|ednatel a Dodavatel společně dále jnko ,,§nluvní str&ny'o samostatně také jako
,.§mluvní strana')

TAKTO:

t. PŘpnuĚt sMt.ouyy

1 . Předmětem této smlouvy jsou vzájemné související závazky, a to:
a) Dgdavatele - provést revizi- odbornou technickou kontrclu tělocvičného nařadí

(zašizení venkovního areálu) v držení Objednatele a opravy případně zjištčných a
ještě opravou odstranitelných záxaď" včetně yysta.rrsní Protokolu g revizi * odborné
technické kontrole (dále jen ,,Servisní služby").

b} Objednatele * zaplatit sj*dnsnou cenu podle této smlouvy Dodavateli v rozsatru jeho
aktrrálně plafiého eeníku ke dni revize * odborné,technické prohlídky, nebo opravy.

2. Pfudmětem této smloury je také r,ájemná součinnost při určovriní místa a tetmínu
realizace revize - odborné technické prohlídky, nebo opravy. jakož i určeni dnrhu/typu a
počtu reviz! odborné tech&ické prohlídce, nebo opravě vymezeného tělocvičného ruiiadí
(zŇízení venkovrrího areál uJ.



Il. Dosa rx,vÁxi sndl-ouvy e způsoB.ln.li n§nt.tzac,§

1. 'fato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Kažóá ze Srnluvních stran může tuto Snriouvu písemně v5,povědět i bez udžní důvodu.
Výpovědní lhůta činí jeden (l) měsic, přičemž počíná běžet od prvého dne měsíce, který
následuje po měsíci, v němž byla vý-pověď doručena druhé Smluvní stranč,

IIl. OnJsoNÁvKA Á JEJi pŘt.lu,rí

t, Konkrétní Servisní služby budou Objednateli poskytnuty na základě ob.iednávky přrjaté
Doclavatelem v souladu s tínto člankem Smlouvy. Objednávka bude obsahovat zejména
(i) speciťtkaci tělocvičného nářadí (zařízeni venkovního areálu) a (ii) místo realizac.e
Servisních služeb (dále ien ",Objednávka").

2. Objednatel je oprávněn učinit Objednávku jedním z následujíciclr způsobů: (i) donrčením
podepsaného písemného vyhotovení Obiednávky poštou na adresu ř)odavatele uvedencru
v zilhlavi této Smlouvy nebo na jinou Dodavatelem určenou adresu, (ii) osobnírrr
předáním podepsaného písemrrého vyhotovení Objednávky Dodavateli, (iii) doručerrím
Objednávky elektronick_v na e-mailovou adresu Dodavatele arlos.sptlrt@seznant.cz, nebo
(iv) teleťonicky na teleíbnní číslcr uvedené v záhlaví této Smlouvy.

3, Každá Ob"iednávka musi b/t přijata Dodavatelem do 15 dnů od data jejího doručeni.
Přijetí Objcdnávky bude obsalrovat zejména (i) termín a pravděpodobný časový rozvrh
realizace Servisních služcb a (ii) cenu Servisních služeb dle aktuálnílro ceníku Servisních
služeb. Objedrlávka.;c přijata: {i) doručtrlin pociepsanéiro pisemrréiro powrzení o př-ijetí
objednávky poštou na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této srnloul.y nebo na
jinou Objednatelem určenou adresu, (ii) osobním předáním podepsanóho písemného
potwzení o přijetí Objednávky Objednateli, (iii) doručením potvrzeni o přijetí
objednávky elektronicky na e-mailovou adresu objednatele
mokropeskaskolka@.seznam.cz,. nebo (iv) telefonicky na telefonní číslo uvedené
v zálrlavi této Smlouvy.

4. Objednatelje povinen do 5 dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky dle odstavce
3. tohoto Článku potvrdit termín a pravděpodobný časový rozwh re,alizace Servisních
služeb a cenu Servisnich služeb dle aktuálního ceníku Servisních služeb, a to jedním ze
zpŮsobŮ dle odstavce ?. tohoto článku. V případě, že Objedrratele ve výše uvedené lhůtě
termírr a Pravděpodobný ěasový rozvrh realizace Servisrrích služeb & cenu Servisních
služeb dle aktuálního ceniku Servisnich služeb nepotvrdí, má se to_. že s nimi souhlasí a
byly sjednány náležitosti Servisních služeb podle této Smlouvy.

IV. PosxvlovÁNí SnRt.lsxicrl sLužEB

1. Dodavatel provádí činnosti dle této Smlour,7 samostatně. Příkazy Obiednatele je
Dodavatel vázán, jen bylo-li tak výslovrrě uiednrino. I v takclvém přípatlě je Dodavatel
oprávněn se crd pokynů Objednatele oclclrýlit. je-li to nezbl,tné v zájmu Objednatele a
řádného poskl'tnutí Servisních služeb a&ebo není-li nrožné včasné získání souhlasu
Objednatelc. Dodavaíel je povinen Objednatele upozomit na z.řejmou nesprávnost jehCI
pokvnu a je oprár,něn přerušit provádění činností dle této Snrlouvy do doby, než obdrží
písemné sdČlení Objednatele, zda na takovérn pokynu trvá. Pro pfipad, že Objednatel na

T-



1.

VI.

2.

J.

ZÁvĚrrrčr,lÁ uslaNov gNí

Tato Stnlouva nab["*á platnosti a účinnosti rlnem podpisu oběnra Smluvními stranami.

Tato Snrlouva a právní r,ztahy z tóto Smlouvy vyplývající se řídí právrrím řádem České
republiky.

Smluvní strany prohlaštrji, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdlůy kterakoli
její část byla ncplatná rrebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto

Snrlouvu jako celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným
ustanovením. které nejlépe odpovídá obsahtr neplatného ustanoverrí. Smluvní strany se

vzá.ienrrrě zavuzujl že budou spcrlupracovat při tvorbě takového ustanovení.

Obě Smluvní strany mohou dolrodnout samostatným protokolem plán pravidelného
opakovaného servisu s uvedením mista, termínu, času. druhu a počtu tělovýchovného
nářadí ( zaíizení venkovního areálu), včetně sjednáni samostatných cenových podmínek.
Je-li takový protokol vzájemně sjednán. stává se nedílnou součástí této Smlouvy, a to po
celorr dobu jejího tnání.

Tato Smlouvam&že blt měněna pouze dolrodou Smluvnich stran, a to formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Tato Smlotrva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopi§ech, z nichžkaždá ze Smluvních stran
obdrž.í po jednorrr (1).

Za Smluvní strany isou oprávnčni jednat vj,lučně jejich zástupci určení podle zřizovací
listiny. V záležitostech tec}urických a provo;rníoh (např. výkaz práce atp.) směřujících
k realizaci a naplnění předmětu této Smlouvy jsou dále oprávněny také jednat tyto dal§í
osoby Smluvnich stran, a to

a) Za Objednatele: Kateřina Mandová,, tel: 6a2370636

b) Za Dadavate]e Bc. .rakub jVlakovička. tel:. 6a2/389 I25

Sm]uvrrí strany prohlašují, že se považují za rovnocenné smluvní partnery a žádná z nich
se nepovažuje za slabší Smluvni stranu,

Smluvni strany prohlašují, že si tuto Smloulu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku
porozuněiy a že lyjadřuje jejiclr skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují níže
svýmipodpisy.

nám. 9,května 97ů, 273 ů§ l{iriclno - 7

lČ: 055rr34rJ0 DiČ: CZO5Iů3400
T-e!.: fit}ž 389 1ž5,732 460 614

4.

{

6.

7.

9.

8.

Jat(Ub Makovlčl€



ceník k servisní smlouvě

O provádění revizí- odbomých technichých kontrol tělo1,ýchovných nařadi a oprav zjištěných závad

Příloha
(kap.IV.,bodI)

Platnost od 26.10.20]6

a) hodinovó sazba prácejednoho revizního technika

b) ceny obvyklých použitych materiálů(náhradních dílů)
se stanovují y souladu s ahuální nabídkou trhu

c) dopravní náklady cca

d) administrati.;ní popletek za vystavení protokclu c OTK

Kč/holl 350,-

Kč/lon 8,50

Kiiks ]00,-

Kladno dne 26.10.2016

VY TN

ť]: CZů55ůi].|0rJ

Tei.: f;il? 38S 1?§. 732 4§{} 614

dodavatel
Mgr. Pavla I'učková, ředitelka MŠ,

objerlnatel


