SERVISI\II SMLOUVA
uzavřená mezi smluvními stranami

dodrvetclem

firmou BIOKYB s.r.o., Pod Rozhlednou 2t' 312 lXl Plzeň 4'

IČo 25247 Ítl, Dlč cZ:25247

lEl,

bankovní spojení KB a.s. Plzeň _ něsto č.ú.404341 - 311/0100
zastoupenou jednaÚelem Ing. Janem Bohunčrlkem
a odběratelcm

Psychirtrlckou lóčebnou v Dobřanech
uL Ústavní 2,340 41 Dobřany,

Ičo í697y2, DlČ cznsen iz,

spojenl

bankovnÍ
,
zrstoupenou řcditclem MUDr. Vladislrvem Žižkou

člr

Přcdmět plnění
Dodevetel se zavezuje pruvódět kompletní smluvni serTis zdrrvotnické techniky na
odděleních Psychietrické lóčebny v Dobřrnech, ktert v uptynuých obdobích do téčóbny
dodal. Tento smluvní senis zahrnuje:

l. poradenskou službu

2. průběžnéškolení obsluhy
3. periodickó bczpečnostně technické

prohlídlry stanovené zílc ě,.l23l 2000 Sb. na všech

smluvních přístrolích
4. opnvy již vzniklých závad s nírtupem ne oprrvu do dvou dnů od nehl{šení(dle
možnosti i dříve )
5. dodóvlry náhradních dflů
ó. tecbnické posudlry pffstrojů (návrhy na likvidaci)
Seznrm senirované techniky jc nedltnou souúlstl této snlouvy.

ČLz

Opravy

Servisni zrlsahy na technicc provádí dodavatel na úelefonickénebo pisemné pozvíni
odpovědných pracovníkůodběratele pokud možno ihncd. V pffpadě okrmžitého
požrdevku ne akutní senis hlásÍ toto ne tcl JÍlx- 377 46l (XX nebo na tel. 603 432 6t7.

ZákIrdním dokladem o činnosti dodavetele pro odběratelc je montážni list nebo
protokol o periodické kontrole zdravotnického prostředku, které budou pofrrzeny
pracovniken odběratele r přilořrny k faktuře.
Předmětem smlouvy nejsou:

1. dodúvky materiálu a náhradnich dllů - materiál a ND potřebné k opravóm mimo
drobného spotřebnlho matcriólu budou faktunovrlny zvlÓšt'
2. nové montlžg demontlže a rekonstrukce př{stnojů
3. opravy závad prokazatelně zeviněných obsluhou nebo třeti osobou

Níhradní dfly můžcobjednávat dle dohody odběntel i dodavatel

Čl. r
odpovědnost dodrvatele
Dodavatcl se zavazuje provádět technickou servisni ěinnosÚ v rozsahu dohodnutém s
odběratclcm kvalitně' podle stívajlcíchtechnologii, doplňovaných novými poznaÚlry
ověřcnými v pnovozlt ncbo u výrubců r rutorizovaných pnodejců zdrrvotnické technilry.
NesplnÉli dodevatel své povinnosti vypývajÍcíze smlouvy rni v dodrtočné thůtě
strnovené mu odběratclem, můžcodběratel od svého zóvazku ustoupit, a to v rozsahu
neplněnl.

čll

Úhrada za poskytované služby

Zr selvis zdnvotnické techniky bude odběretel hradit dodevateli na zÓkladě
přtdložcní fektuIy vc dvou vyhotoveních s přiloženýn montájžnímlistem nebo
protokolem o periodické konÚrole zdravotnického prostMku potvrzoným odpovědným
pracovnlkem léčebny.Splatnost fakfur se stanovÍ dohodou na 30 pracovnich dnů.

Nóhrldni dily a spotřtbní mrteriál dod{vený mimo rozrrh smlouvy budou
fakturovíny na zókledě objednÓvck průběžně.

čl. s

Platnost smlouvy

Trto smlouvr je uzavřena na dobu neur{itou, a to od l.1.2007. obě smluvní rtrany
mohou od smlouvy odstoupit s dvouměsíčnívýpovědní lhůtou, ktcrá počínríběžct od
prvého dne m&ice nósledujícího po dni ve kter{m byla výpověď druhó smluvní straně
píscmnou formou oznómena"

Dodatky a změny této smlouvy lze provttdět výhradně písemným, oprávněnými
zóstupci smluvních stran podepsaným ujcdnónín.
Tato smlouve je provedena ve dvou vyhotovcnícb, z nicM krždá smluvní strrna
obdržíjcden.
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