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Smlouva o provedení práce
Smluvní strany
PsYcHIATRIcxÁ LÉčBewav oogŘANncg
Dobřany - okres P1zeň-j ih
334 4).

v zastoupení řediteIem p. MUDr. VJ-adíslavem Žižkou
bankovní spojení: KB P1zeň - střed, č.ú.7L39-3'71/0100
DTč:
Tčo| 669792
jako strana

obj ednávaj

ící

a

Ing.,Ji.ří Kubík - t'tĚŘpNÍ nt"trsÍ
Provozovna senec, KulEurní 113, 330 08 Zruč u Pfzně

v zastoupení ředitelem Ing. ,Jiřím Benešem
bankovní spojení,čsogp1zeň č.ú.8o1o-1804046973/o3o}
DIč: ]_45-5203:-4:-22
1čo: 12836915
jako strana prováděj ící

uzavírají na zákIadě obj ednávky strany objednávající ze dne
2.5.2OOo tuto trvalou smlouwu o provádění periodíckého
autorj_zovaného měření emisí z technologií provozů fmy
PSYCHIATRICKÉ LÉčEBNYv DoBŘANECH, d1e podmínek daných
zákonů a daIšíchpožadavkůstrany objednávající.
slrana prowáděj ící

- bude provádět,kažúoťqě*4,.!Ěřt'oÓtcké' arrtoeÍ''zc'ýeťiéněšen!
'i|ffi!Í | v nás1eduj ícím rozsahu a za nás1eduj ící smf uvní
ceny:

-- 2 -pfynová kotelna - zemni plyn (3 kot'le)
- 2 x kotel RV 10
..měření 2x (NoX, co,02,kontinuáI) .

" " "24

-lxkotelBK4

600, -Kč

4 200, -Kč

.měření 1x(No*, Co,o2, ).....

-Kč
440 , -Kč

28 800,

- 5Z

1

DPH.

cestovné max.
+ 22Ž DPH.

........

."""1

(cca 120 km)

440, -Kč
3r7 , -Kč

'31 997'-Kě

Konečná cena celkem

- bude provádět každoročníperiodická měření emisí v rozsahu
požadovanémzákonnými předpisy a rozhodnutím čržp-oooplzeň
(pro ve1ký zdroj znečisÉováníovzduší)
.

- ur'edené Cerly za měření neb':de měniE 'i inak nežIi pouze
v rámci inflačníhovývoje trhu nebo po dohodě se stranou
obj ednávaj íc í .

_ v rámcí své evidence stáIých zákaznik.ů bude informovat
stranu objednávající o zákonné povínnostív oblas!i měření
emisí a na základě Eoho bude každoročněnavrhovaE termíny
provádění měření. Toto pak provede po konzu1taci
s odpovědným pracovníkem (p.Bakalou) a d1e podmínek sLrany
obj ednávaj

ící

.

_ bude stranrr objednávající informovaE o změnách, které v

prúběhu let nastanou v prováděcích předpísech a zákonech
v oblasti ochrany ovzduší z hledíska podmínek pro měření
emísía v rámci měření tyto dodržovat.

- v rámci své činnosti bude d1e poEřeb a požadavkůstrany
objednávající poskytovat poradenskou čínnost v oblasti
ochrany ovzduší,wýpočEu popIatků k oznámení a vyplnění
REZZO.

-- 3 -měření a protokoly o měření provede v rozsahu požadovaném

vyhláškou MŽP é.lL7/97 sb. (prováděcí předpis k
č .zLl / 94sb

zákonu

.

ProEokoly o měření předá straně objednávající nejdéIe do
dnů po zaplacení faktury za provedená měření '

10

stsrana obj ednávaj ící

provede osazení míst měření, dohodnuEých na
prohlídce provozů přírubami, které budou
provádějící předány a budou vyfakturovány'

spo1ečné
st ranou

zajístí bezpečný přístup k místůmměření a pracovní plošiny

w dohodnutém rozsahu.

zajistí přívod eI energie k měřícím místům(38o

V' 220 v\

'

v průběhu měření usE'á1ené provozní podmínky
technologického zařízení (pokud technologie umožňuje) '
zajistí

poskytne pracovníkům měřící skupiny údaje o technologickém
zaŤízení a jeho provozních podmínkách v době měření v
rozsahu nezbyEném pro řádné vypracování protokolu o

autorizovanémměřeníakaždoročněveškerépotřebnéúdaje
pro provedení wýpočEu emisí do ''oznámení'' a vyplnění F-Bzza '

Za stranu obj ednávaj ící
psvcH#ffič€4řÉČ&Ť.rA
33a .1l Dc'biony Plzeň-iih
MUDr. \4cdis!w áŽKA

ředitgl

&9.s. &ooo

A,b-.-

razíLko, podpis

Za stranu prováděj ící

Zruč, dne:
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razítko,
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