
SERVISNÍ SMLOUVA

(SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB NA ÚDRŽBU PÁSOVÝCH PIL)

uzavřená v souladu s ustanoveními §2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

společností: AIGER s.r.o.
se sídlem: Dojetřice 32, 285 06 Sázava,
IČ: 24836621,
DIČ: CZ24836621.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
s číslem účtu: 108118 / 0100.
E-mail: aiger@aiger.cz.
Zastoupenou jednatelem: Ivo Pleschinger, rodné číslo 840814 / 0840,
a vedenou v obchodním rejstříku městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 178897 ze dne 
13.4.2011.

Dále jen "Zhotovitel" na straně jedné a

společností: XXXXX
se sídlem: XXXXX,
IČ: XXXXXXXX,
DIČ: CZXXXXXXXX.
Bankovní spojení: banka a.s.,
s číslem účtu: XXXXXXXX / XXXX.
E-mail: xxxxx@xxxx.xx.
Zastoupenou jednatelem: XXXX XXXXXX, rodné číslo XXXXXX / XXXX,
a vedenou v obchodním rejstříku městského soudu v Praze v oddílu A, vložce číslo 000000 ze dne 
1.1.2000.

Dále jen "Objednavatel" na straně druhé,

obě dále uvedeny jako "Smluvní strany" nebo "Smluvní strana".

Smluvní strany se společně dohodly na následujícím znění Smlouvy:

ČLÁNEK I. - PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět u Objednavatele servisní služby zaměřené na údržbu 
pásových pil v areálu Objednavatele a Objednavatel se zavazuje za tyto služby zaplatit Zhotoviteli 
provizi. Zhotovitel se zavazuje, že servisní služby podle této Smlouvy budou prováděny včas 
a v požadované kvalitě.
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1.2. Údržba a servisní činnost se sjednává pro tyto konkrétní stroje:
- Bomar Ergonomic 275.230 DG, v.č. 0000/14.
- Pilous ARG 220 Plus, v.č. 0000/14.

1.3. Zhotovitel bude poskytovat Objednavateli tři níže specifikované typy servisních služeb:

Pravidelná údržba znamená kontrolu, seřízení a popřípadě výměnu vadných dílů pásové pily,
které jsou považovány za základní prvky. Základními prvky pásové pily se rozumí oběžná 
kola a jejich uložení, vedení pilového pásu, tj. kostky s tvrdokovy a ložisky, čistící kartáček, 
je-li instalován, a správné nastavení koncových spínačů a dorazů.

Servisní zásah znamená předem odsouhlasený rozsah prací nad rámec Pravidelné údržby, 
které jsou nezbytné pro řádné fungování stroje. Objednavatel přesně specifikuje svůj 
požadavek a díly určené k opravě, seřízení nebo výměně, aby měl Zhotovitel možnost 
si připravit potřebné díly a pracovní postupy pro výkon společně s Pravidelnou údržbou.

Havarijní zásah znamená nepředvídanou záruční, pozáruční nebo mimozáruční opravu 
za účelem zprovoznění nefunkčního stroje. Záruční opravy jsou poskytovány na stroje 
zakoupené u Zhotovitele a nacházející se v záruční lhůtě. Pozáruční opravy jsou poskytovány
na stroje zakoupené u Zhotovitele a jsou již po záruční lhůtě. Mimozáruční opravy jsou 
poskytovány na stroje zakoupené u jiných dodavatelů, nehledě na záruční lhůtu.

ČLÁNEK II. - PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1. Pravidelná údržba je prováděna jednou ročně. Roční cyklus počíná běžet datem podpisu této
smlouvy a následně je obnovován provedenou Pravidelnou údržbou.

2.2. Nahlášení pravidelné údržby bude Zhotovitelem provedeno zasláním e-mailu na adresu 
uvedenou u Objednavatele na první stránce, a to přibližně měsíc před skončením ročního cyklu.

2.3. V případě neprovedené Pravidelné údržby má Zhotovitel nárok na odměnu ve výši 1000,- Kč. 
Této odměny pozbývá, pokud nevynaložil úsilí k provedení Pravidelné údržby v ročním cyklu.

2.4. Servisní služby budou prováděny v pracovní době Zhotovitele, tj. v pracovní dny od 07:00 
do 16:00. Servisní služby mimo stanovenou pracovní dobu lze sjednat také, ovšem s přirážkou 
(stanoveno v bodě 3.3.).

2.5. Zhotovitel má právo na sjednání subdodavatelů k provedení servisních služeb. Zhotovitel 
ručí za kvalitu provedené práce a respektování předpisů bezpečnosti práce a protipožární ochrany 
subdodavateli.
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2.6. Zhotovitel nebo subdodavatel dorazí se servisním vozidlem vybaveným základními 
pracovními nástroji a náhradními díly pro případnou výměnu v rámci Pravidelné údržby či předem 
sjednaného Servisního zásahu.

2.7. V případě, že Zhotovitel nebo subdodavatel nemá objednaný náhradní díl s sebou, instaluje 
jej při jeho další návštěvě, a to bez zbytečného odkladu.

2.8. Zhotovitel nebo subdodavatel se zavazuje zdržovat se pouze v místě výkonu servisních 
služeb a řídit se pokyny pracovního dohledu.

2.9. Objednavatel je povinnen zajistit vstup do areálu, přístup ke stroji a přístup k sociálním 
zařízením.

2.10. Objednavatel na základě vyzvání Zhotovitele zajistí v dohodnutém rozsahu účast 
zodpovědných pracovníků při provádění servisních prací pro zajištění budoucího provozu a údržby.

2.11. Objednavatel písemně oznámí Zhotoviteli pověřenou osobu, která bude přítomna při výkonu 
servisních služeb a která zkontroluje, převezme a odsouhlasí vykonanou práci a dodané náhradní 
díly podepsáním Zprávy o servisním zásahu.

ČLÁNEK III. - CENA A FAKTURACE

3.1. Na Pravidelnou údržbu a Servisní zásah poskytne Zhotovitel slevu 50% z hodinové sazby 
technika (dále jen „Práce“) a kilometrové sazby pro dojezd na místo určení (dále jen „Doprava“).

3.2. Cena Práce a Dopravy je uvedena na oficiálním nabídkovém listu nebo na internetových 
stránkách Zhotovitele a může se v čase měnit. Objednatel prohlašuje, že se s cenami Práce 
a Dopravy seznámil a souhlasí s nimi.

3.3. V případě sjednání servisních služeb mimo pracovní dobu Zhotovitele bude cena Práce 
a Dopravy navýšena o 50%, o víkendu nebo svátcích o 100%.

3.4. Objednavatel se zavazuje uhradit veškerý nezbytný materiál a náhradní díly použité 
k servisním službám, jakož i Práci a Dopravu (s výjimkou záruční opravy).

3.5. Objednavatel je povinen hradit pouze zcela poskytnuté servisní služby.

3.6. Je-li subdodavatel Objednavatelem odsouhlasen, je Doprava účtována z místa sídla 
subdodavatele. Není-li odsouhlasen, je Doprava účtována z místa sídla Zhotovitele.

3.7. Doprava je účtována pouze jedním směrem, tj. z místa sídla Zhotovitele nebo subdodavatele 
na místo určení. Cena Dopravy již zahrnuje čas strávený na cestě.
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3.8. Nemůže-li Zhotovitel nebo subdodavatel dokončit servisní službu z důvodu chybějících, 
ale předem objednaných náhradních dílů, nebude další Doprava účtována.

3.9. Všechny faktury budou vydány v souladu s platnými právními předpisy. Přílohou k faktuře 
bude Objednavatelem potvrzená Zpráva o servisním zásahu.

3.10. Splatnost faktur vystavených v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 14 dnů ode dne 
vystavení dokladu. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými 
právními předpisy, Objednavatel fakturu vrátí a není v prodlení s placením.

3.11. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den lhůty 
připsána k účtu Zhotovitele.

3.12. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení.

ČLÁNEK IV. - ZÁRUKA

4.1. Zhotovitel poskytuje šestiměsíční záruku běžící od doby, kdy je příslušná práce akceptována 
Objednavatelem, a to podepsáním Zprávy o servisním zásahu oběma Smluvními stranami ke dni 
poskytnutí servisní služby.

4.2. Právo Objednavatele z vadného plnění se vztahuje pouze na dodané náhradní díly, s výjimkou
spotřebního materiálu a těsnících prvků.

4.3. Právo Objednavatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí 
škody na Objednavatele, byť se projeví až později. Právo Objednavatele založí i později vzniklá vada, 
kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

4.4. Provedenou práci je nutné při převzetí důkladně zkontrolovat a případné vady bez 
zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli. Na tyto zjevné vady jinak nelze později uplatnit právo 
z vadného plnění.

4.5. Právo ze skrytých vad je nutné oznámit bezodkladně poté, co mohl Objednavatel tuto vadu 
při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od podepsání Zprávy o servisním zásahu.

4.6. Objednavatel oznámí Zhotoviteli každý nárok ze záruky a Zhotovitel poté odstraní nedostatky
bez zbytečného odkladu. Jestliže Zhotovitel tento nedostatek neodstraní, není-li dohodnuto jinak, 
má Objednavatel právo objednat ke zjednání nápravy třetí stranu a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré 
náklady s tím spojené (včetně Práce a Dopravy), přičemž vyměněné náhradní díly musí být předány 
Zhotoviteli.
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4.7. V případě neoprávněného nároku ze záruky bude na servisní službu nahlíženo jako 
na Havarijní zásah s vyúčtováním skutečně použitých náhradních dílů, Práce a Dopravy.

ČLÁNEK V. - DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A JEJÍ VYPOVĚZENÍ

5.1. Tato Smlouva nabude účinnosti v den jejího podepsání oběma Smluvními stranami a bude 
účinná na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena kteroukoliv Smluvní stranou v souladu s tímto
článkem.

5.2. Smluvní strany smí vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodů během doby její účinnosti, 
a to na základě tříměsíční výpovědní lhůty podané druhé straně předem s tím, že ani jedna Smluvní 
strana není oprávněna požadovat jakoukoliv náhradu škody z důvodů takové výpovědi.

5.3. Objednavatel smí vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou účinností v případě, že dojde k zániku
oprávnění Zhotovitele provozovat činnost podle této smlouvy.

5.4. Kterákoliv ze Smluvních stran může vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou účinností, pokud 
na druhou Smluvní stranu byl podán návrh na prohlášení konkurzu nebo vyrovnání nebo pokud 
je druhá Smluvní strana v likvidaci, s tím, že ani jedna Smluvní strana není oprávněna požadovat 
jakoukoliv náhradu škody z důvodů takové výpovědi.

ČLÁNEK VI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných 
zástupců smluvních stran písemnými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 
Ve věcech výslovně smlouvou neupravených se postupuje podle příslušných obecně závazných 
právních předpisů.

6.2. Neplatností jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nebo její části není dotčena platnost 
jakéhokoliv jiného ustanovení této Smlouvy nebo zbývající části příslušného ustanovení. Smluvní 
strany bez zbytečného odkladu nahradí toto neplatné ustanovení novým, které bude odpovídat
obsahu a účelu neplatného ustanovení.

6.3. V případě jakéhokoliv sporu obě Smluvní strany souhlasí, že ho vyřeší smírně v dobré vůli
před podniknutím jakýchkoliv právních kroků a že se budou snažit najít takové řešení, aby Smlouva 
mohla být nadále plněna. V případě jakýchkoliv sporů budou tyto řešeny podle českých právních 
předpisů příslušnými českými soudy.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednavatel a jeden 
Zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

KONTAKTUJTE NÁS ZDARMA
NA INFOLINCE 800 108 118

PILOVÉ PÁSY, PÁSOVÉ PILY
     5/6                    PRŮMYSLOVÉ OLEJE, SERVIS A PORADENSTVÍ



SERVISNÍ SMLOUVA

6.5. Objednavatel tímto potvrzuje, že žádný z pracovníků Zhotovitele nebo subdodavatele nebude
v prostorách Objednavatele vystaven expozici azbestu nebo jiných škodlivých látek překračujících 
limity dané vyhláškou 432/2003 Sb.

V Sázavě dne:                                             

…......................................................
Za Zhotovitele

Ivo Pleschinger

…......................................................
Za Objednavatele

Xxxx Xxxxx
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