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Smlouva o servisních službách 

                               
I. Smluvní strany: 

 
a. František  Č e l i š   E V R O P S  a.s  Český Újezd 247, 400 10  Ústí  n. L, 
   zastoupený     ředitelem a.s. panem Josefem Veselým, 
   Bankovní spojení :  R – banka  Ústí n.L. č.ú. 2399813001/5500 
   IČO 27303608, DIČ  CZ27303608 
   dále jen dodavatel. 
 
 
b. Firma 
    
     
     
  dále jen odběratel 
 
 
      

II. Předmět smlouvy:    
      Předmětem smlouvy je provádění oprav, záručních i pozáručních, provádění servisu a diagnostiky, 
seřizování a běžná údržba stavebních strojů, zakoupených  prostřednictvím firmy František Čeliš  EVROPS 
a.s., dále opravy, seřizovací a běžné údržby strojů, vozidel a příslušenství i jiných značek  na základě 
dohody s odběratelem.  
 
 

III. Provádění oprav a servisu: 
 a. Odběratel neprodleně informuje dodavatele o zjištěné závadě a umožní ohledání stroje za  účelem 
specifikace závady, pokud tuto přesně nespecifikuje sám. Ke zjištění a specifikování závady se zástupce 
dodavatele dostaví max. do 48 hodin od nahlášení závady. Pokud bude závada přesně specifikována 
odběratelem, dostaví se max. do 24 hodin mechanici dodavatele  k opravě pokud nebude dohodnuto jinak. 
  b.  Termín dokončení opravy a její rozsah bude dohodnut po demontáži vadných dílů, nutných k opravě. 
 c. Pokud odběratel požaduje provedení záručních a pozáručních servisních prohlídek, nahlásí  dodavateli 
požadovaný termín alespoň dva dny předem. 
  d.  V dohodnutém termínu přistaví odběratel stroj k opravě na dohodnutém místě, stroj  musí být  suchý a 
čistý. 
 e.  Pokud bude potřeba, poskytne odběratel dodavateli k dispozici zvedací zařízení  a další technické 
prostředky, nutné k opravě. Pokud tyto odběratel nezajistí, budou  zajištěny dodavatelem a veškeré vzniklé 
náklady budou fakturovány odběrateli. 
   f.  Dodavatel provede opravu a servis v nejkratší možné době, podle dokumentace výrobce a  v  
odpovídající kvalitě. 
 
 
 

IV. Cena oprav a platební podmínky: 
    a.  Dodavatel předloží po dokončení opravy odběrateli k odsouhlasení zakázkový list s rozpisem 
materiálu, prací a kilometrovným servisního vozidla. Tyto, odsouhlasené a odběratelem potvrzené doklady, 
jsou podkladem  pro fakturaci. Faktura bude vystavena na celou dodávku, vč. případných jiných 
dodavatelských  nákladů dle  bodu  III./e této smlouvy. Přílohou k faktuře bude kopie zakázkového listu,  
popřípadě výdejky  materiálu použitého k opravě. 
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       b.  Dodavatel účtuje: 
 

 600,- Kč za 1 hodinu výkonu servisního mechanika pro značku Case, New Holland a ostatní značky 
mimo níže uvedených 

 700,- Kč za 1 hodinu výkonu servisního mechanika pro značku Kobelco, Dressta, Doosan 
 10% příplatek k základní sazbě za 1 hodinu výkonu servisního mechanika  v pracovní den nad 

rámec standardní pracovní doby  
 25% příplatek k základní sazbě za 1 hodinu servisního mechanika v den pracovního klidu tj. sobota 
 50% příplatek k základní sazbě za 1 hodinu servisního mechanika v den pracovního klidu tj. neděle 
 100% příplatek k základní sazbě za 1 hodinu servisního mechanika o svátcích  
 0,- Kč za 1 hodinu jízdy servisního mechanika 
 18,- Kč  za 1 km jízdy montážního vozidla tj. jeden servisní mechanik 
 20,- Kč  za 1 km jízdy montážního vozidla tj. dva servisní mechanici  
 950,- Kč  připojení diagnostiky strojů EST a Tester  – jednorázový příplatek 
 1000,- Kč  použití mobilního lisu – jednorázový příplatek 
 1000,-  Kč  použití svářecí soupravy - jednorázový příplatek 
 veškerý materiál a náhradní díly nutné k opravě 
 náklady vzniklé dopravou náhradních dílů, pokud nejsou přivezeny  montážním   

            vozidlem 
 veškeré náklady vzniklé jinou dodavatelskou činností 
 výše uvedené ceny jsou bez DPH 

 
      Běžná provozní doba servisních středisek : 

 Středisko Český Újezd         PO-PÁ  06:30-15:00h 
 Středisko Louka u Litvínova PO-PÁ 07:00-15:30h 

 
 

       c.   Ustanovení bodu IV/b této smlouvy neplatí, pokud jde o záruční opravu. 
        

V. Doba trvání smlouvy: 
     Smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, vypovědět ji  může  odběratel  v 3    
     měsíční výpovědní době, dodavatel v  roční výpovědní době. 
 

VI. Kontaktní osoby a telefony dodavatele: 
       Objednávka , servisu, oprav, reklamace, záruční opravy a diagnostika:  
        p. Polák Petr - vedoucí servisu Český Újezd - tel 475 603 222    mob.724 041 741 
                                       e-mail: ppolak@evrops.cz      
       p. Miloslav Janich – vedoucí servisního střediska Louka u Litvínova  mob. 702 122 145  
                                       e-mail: mjanich@evrops.cz 
                                               
       Objednávky a poptávky náhradních dílů: 
        sl. Tereza Votroubková         - tel  475 603 222      
                                       e-mail tvotroubkova@evrops.cz  
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 VII. Ostatní ujednání: 

   a. Dodavatel zajistí odběrateli na požádání náhradní díly i bez výkonu jeho pracovníků. 
   b. Dodavatel provádí opravy a servis i na strojích, které nebyly zakoupeny jeho   
       prostřednictvím. 
   c. V oblastech, které tato smlouva neřeší, platí ustanovení NOZ. 
        
 
 
V  Ústí nad Labem                                                                   Dne   
 
 
 
 
Za dodavatele :                                                                 Za odběratele: 
 
 
 


