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SMLOUVA O DILO
na Drovádění Íevizi elektrickéhozaíizenidle vyhl. sory!

ry.

podle s 536 a násl. obchodniho zákoníku

í' smluvní strany
Psychiatrická léčebnav Dobřanech
Sídlem
Zapsaná
zastoupený
na základě společnéplné moci:
:

Ústavní ulice 2, 334 41 Dobřany

:

Zmocněnci
_ ve věcech smluvních
_ ve věcech technických
lČo:
DlČ:
Bankovní spojení
:

MUDr.Vladislavem ŽiŽkou, ředitelem

lng.Jan Čermák, energetik
lng. Jan Čermák' energetik
00669792
c200669792
KB Plzeň střed
7139371/0100

:

:

:

Účet:

dále jen objednatel
a

JoseÍ Uldrich

-

STERN

Sídlem
Zapsaná:
Zastoupený:
Zmocněnci
_ ve věcech smluvních
_ ve věcech technických
lČo:
DlČ:
Bankovní spojení

Holýšov, Šrotní20z

:

Josefem Uldrichem

:

:

:

Účet:

:

Josef Uldrich
Josef Uldrich, Viktor Uldrich
16737636
Q216737636
Óeská spořitelna
076í 025309/0800

dále ien zhotovitel

uzavírají, niŽe uvedeného dne, tuto smlouvu

:

.r

2. Předmět

l"l

smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provádět svým vlastním nákladem a na své vlastní nebezpečídílo
revize elektrického zařizení podle vyhl. 5on8 sb. a čstt sg í500 a dále revize
zdvihacího zařizeni dle platných čSN a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů'
Skolení a zkoušky elektrikářů dle vyhl.č.-50/78 Sb. a školenía zkoušky obsluh zdvihacich
zaiizeni dle CSN lso 12 480-í a dalšich csN.
Místem provádění díla je Psychiatrická léčebnav Dořanech a 'ie'|í přilehlá zařizeni.
Termín provádění díla:
Dle plánu revizí nebo poŽadavků objednatele.

3. Doba

plnění

Dle zpracovaného plánu revizí nebo poŽadavků objednatele.

zpráva o revizi el.zařizeni, hromosvodů, zdvihacího zařizení a ostatní protokoly budou
předávány objednateli V jednom Vyhotoveni nebo dle poŽadavků.

4.

cena díla a platební podmínky

Cena za provedené revize bude stanovena dle platného ceníku pro rok 2008, popř. výměrou
FCU.5043/5 /90 nebo dohodou.
Faktura za provedenou práci nebo revizi bude předána zároveň s revizní zprávou nebo
protokolem.
Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury.
1

5.

odpovědnost za škody

Zhotovitel nese odpovědnost za provedenou práci, proh|ídky a revize
zařízení odpovídá platným ČSN a předpisům.

6. Doba platnosti

a Že stav revidovaného

smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět písemně kaŽdou ze smluvnich stran
tři měsíce předem vŽdy k 30.6 nebo 31.12. běŽného roku.
Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma stranami.
Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních a obě smluvní strany obdžípo jednom vyhotovení.

Pozn. Tato smlouvá nahrazuje původní smlouvu ze dne

1.11

.2000.

Zhotovitel:

Objednatel:

l:!

V Dobřanech dne

1 .1

2.2008
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'iř

:

'
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V HolýŠově dne 1.'l2.2008

