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Úěastníci:
Ústavní 2,
1. Psychiatrická 1éčebna
zastoupená ředite1em priro. MUDr.
3]1 41 Dobřany,
lobřanv. Ieo
Ičo 669792,
6
334
Jaroslavero řironkern, dá1e jako objednavatel
a

z.effrsjsĚfr.s*i;{'á8. .Itří l**r Dobřany, Chlunčanská 88o, Ičo
48]353]9, cá1e jako zhotovitel

uzavírají tuto

sliL0uvu

DILO.
1.
Přednět snIouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele:
1. zabezpečovat a provádět ško1enía přezkušování obs1uh plyno_
vých zařízení v souladu s termíny vyhlášky 2I/79 sb., ve znění vyh1. ,54/90 sb.,
2. zajíšiovat kontroly plynových zařízenív rozsahu a v terroínech
v souladu s s3 vyhI . č. 8',/78 sb.'
3. provádět revíze plynových zařízen! v ternínech $7, odst.2,
vyhl" 85,/78 Sb. ,
4. dodržovat harnonogram provozgích revizí a kontrol plynových
zařízení v souIadu s č1. 29 csN 38640' a $3 odst. 4 vyhl. ě.

5.

85/7A Sb.,
provádět v případě znněn vyhlášek a noren pro plynová zaíízení,
nebo při zněnách na plynových zařízeníchzněny v nístníchprovozníóh řádech a revizních knihách /provozní dokunentaci,/.

,uas r:"_
plnen].

Zhotovite1 se zavazuje zhotovovat dí1o speciťikované v č1. 1té-

to

srn1ouvy průběžněa

trvale
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platnosti smlouvy.

I1I.

Cena oí1a
Účastníci se dohod1i na ceně za provedené dÍlo d1e ceníku prací'

který je pří1ohou č. 1k této snlouvě a je její nedílnou součástí.
Tento ceník byl sjednán v souladu s vyhláškou č. ,26/90 sb.
UěastnÍci se dohodli, že zhotovitel bude za provedené dí1o účtovat odněnu na základě faktur se 14-denní sp1atností"
Při nezaplacení faktury ve sjednaném ternínu je zhotovite1 oprávněn účtovatobjednavate1i pená1e ve výši o15 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
Úěastníci se dohodli, že cena díla bude přirněřeně snížena,nebude-

-21i zhotovené dí1o úplnénebo nebude-1i dodržen zhotovite1era
ternín dí1a stanoveirý obecně závaznýui vyhláškaroi a nornÁní.
rv.

Práva a povinnosrtrl*.úč9:#iFo.'

.'
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Objednavatel se. zavazuje_ připravit /pIynová zaří'zění ke kontrolán,
revizím a zkouškán v souladu s s', vyhl . č.85178 sb.
0bjednavate1 se zavazuje zajistit úěast obsluh.y pIynových zařízení
na školenía přezkušování organizovaných zhotoviteien.
Zhotovite1 se zavazuje oznánit objednavate1i kaŽdé odstavení p1ynového zaŤízeníz provozu delší než 6 něsíců.
v.
Ukončeníplatnosti snlouvy
0bjednavate1 ná právo od surlouvy odstoupit, pokud nebude dí1o prováděno v odpovídajícíkvalitě nebo ve 1hůtách uvedených v obecně
závazaý ch vyhláškách a normách.
zhotovitel ná právo od snlouvy odstoupit, nenůŽe-li' zhotovit dí1o
v důs}edku nevytvořených sjednaných podnÍnek.
Smlouvr] lze písenně vypovědět s jednoněsíčnívýpovědní 1hůtou, která počínánabíhat první den následujícího něsícépo doručenííýpovědi druhénu účastnÍkovi.
vT.

Htanovení přechodná a závěreěná
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podpisu srolouvy.
Tato sn1ouva je vyhotovena ve 2 stejnopisecL-!, z níónž- po podpisupo jednon vyhotovení
9bdržíkaždý z účastníků
Učastníciprohlašují že tato smlouvá byla sepsána dle jejich pra' nátlaku a níkoliv v t-ísni, že si jí přáa
vé a.svobodné vů1e' bez
podpisem přečet1í' s jejín obsahen souhlasí a na důkaz soúhlásu
připojují své podpisy.
V Dobřanech dne
Psychiatrická léčebnaDobřar1y
prirn. MUDr. Jaroslav Hronek
ředit e1 1éĚshl"JÍornlc(Á ÉČEBNA
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V Dobřanech dne
PLYN-SERVIS

Ing. Jiří Fína

ým. MUDř. Jotol|cv Hrorrt
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