Dodatek č. 3 servisní smlouvy o dílo

č.510 l2005l A
uzavřená podle $ 536 a násl.zrík.č,. 513191 Sb', obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů'
mezl:

Objednatel:

Psychiatrická Léčebnav Dobřanech
Ústavní ulice 2' 334 4I Dobřany
IČo 00669792
DIČ CZ0o669792
Bank.spojení: KB Plzeň' č'ú.3937l/0100
Zastoupen ředitelem léčebnyMudr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel:

OMEGA ELEKTRO PLZEŇ,

s. r.o.
_
Dlážděná 30' 301 00 Plzeň Radobyěice

IČo 00670855

DIČ cZ00670855

Bank. spojení: ČS a.s. Plzeň, č.ir.072296032910800
Zastoupen jednatelem ing. Milanem Zapletalíkem

Článek I.

Předmět a rozsah plnění
l

.

Předmětem plnění dle dodatku č' 1 této smlouly j sou servisní služby na vzduchotechnických
jednotkách instalovaných v areálu objednatele. Servisními službami se rozumí výměna filtrů
v následuj ícímrozsahu:
objekt prádelny: 32 kusů filtru'
objekt kuchyně: 19 kusů filtru'
objekt pavilonu 5: 8 kusů filtru,
objekt pavilonu 6: 4 kusy filtru,
objekt pavilonu 13: 1 kus filtnr
objekt kotelny: I kus filtru.
Celkový počet filtrů: 65 kusů.

čHnek II.

Lhůty plnění
Zhotovitel je povinen provádět:
1' Činnost dle článku I, odst. l periodicky dvakát ročně (bÍezen, zÍří)v ateálu PL Dobřany.

I
ř

-2článek III.
Ceny
1.

Cena servisních služeb dle čl. I' odst. l byla stanovena dohodou takto:

58.268o_

Kč + Í9oÁ DPIil

2. Tato dohodnutá cena zahmuje dodávku 59 kusů noých filtrů pro vzduchotechnické jednotky dle
seznamu v ěl. I, odst. 1, veškerépráce spojené s l"ýměnou filtrů a dopravní náklady.

článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za plnění dle dodatku č. 1 této smlouly bude hrazena na ziíkladě daňového aor,rui
vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn lystavit daňoý doklad za plnění dle ěl. I' odst' 1
nejdříve v den řádného předání a převzetí ukoněené qýměny filtru.

2. objednatel je povinen daňoý doklad uhradit do 40 kalendrířních dnů ode dne jeho doruěení
objednavateli.
3. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu d|e
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

zik. č' 588/1992 Sb''

o

4. Tento Dodatek č. 3 servisní smlourry o dílo č. 5t0/2005/A plně nahrazuje Dodatek č' 3 servisni
smlouvy o dílo č' 510/2005 z 22.12.2006
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