><

tu

dodávly, modáŽe, servis ptýnových zatnent a regutaent 6triiřy
Ne'udova
Třemošná 33o
tel/fax 377 855 s8a

707

lí

Smlouva o ciílo
objédnatel

uzavřerui poďe $ 536 a nasl' obchadttího

Zhotovitel

:

Psychiatřická léčebnav Dobřanech

Bankovni spoj. KomerčnÍ banka Plzeň
č.ú.7139=371/0100

00669792

:

Uzqviraji tuto smlouý,l|

:

:

Bankovní

spoj.

č.ú.9249 -

DlČczoo669792

statutární zástupcé

sb. v plalném zněni.

Bohumil Tříska
Nerudova 707
330 'l 1 Třemošná
podnikatel nezapsaný do oR

Ustavní ulice 2
334 4í Dobřany

čo

zábnih č' 5 ]3 / g!

KomerČnÍbanka Plzeň
371 / 0.l00

lČo 10366512 DlČ cz5508161329

MUDr. Vladislav ŽiŽka
ředitel léčebny

Článek l'
Předmět smlouvy
ZhoÍ'oiÍel se zavlzuje pro objednatele provátlět
Kontroly a opravy L'TI',
L/praly a

opr-avy-

STLqNTL

''

regulačnich stanic

popř. nontáže N']'L a STL plynot

či STI' nebo

NI.I' re7uláÍonů

o<lů

Článek ll.
Smluvní ujednání
2.

J.

7-hotoýilel bude- provádú pro objednarele práce uvedené v předměfu
smlouty.
Prace dle přeďnětu smlouýy č!' I (kon-rrol! a revize buáou provádery
na základě časol,ého h<lrmonogramu zhol()ýitele'
)
aslatni práce budou ob1edruiny přislušnjm pracovníkem obiidttavateli
na čísle377 855 8B5 nebo 602 4!3 708Termin prací bude provóděn taklo : Havarýni stal'y budou řešeny tlo
24 hodin od zadini'

Revizni ryrá+lt , popr.

o,,,,o,, ,,"ooo,f,?,",ÍÍI#riu,jiťÍil"ť:;:,tr-rÍ:,,{# i:::;;:;:",,.o'"

'**''

Článek lll.
cenové a platební podmínky
Na provedenou práci vystaýi zhotoýite! objednaÍeli do 5./i dnů po pře<Lmi
oprq\), proÍokolu popř. revizni zprdvy
ve formě daňoveho dtlkladu.

fakntu

gnlfuvy.C",,l

Faldura bude uysavetta na zókladě ceníku zhotoyilele' kteý.1e nedilnousouěásti rélo
platné kdan íniku snlouvy.Kažý da!ši noý kalendrlřní rok od vzniku smlouvy mohou

'"'}
""'t""é.'
uprqýeny dlc mI\
býl ceny

inÍ|ace..

/

",I;I::::,tr::,,:,ť:?#,::#:i,T';i;::";ťii';;::;';:'!, *:;{i::#ť;#,r:::"i:,'r,r;"r^
počínajenasledujicim dnem splatnosti Íaktury.
\
'
't'ešheré
ptatby iwltn puuituzuvúny nu úěly uvedené v úvu<}u smlouvy'
\
\
\

3.

'

.."n.".'?1,lil,ll;".,
Talo smlouva je sjeúanm na dobu neurčitou s platrcstí od 21' ] 1 '2008
lhůíaje jednoměséni'
dohodou smltpnich srran nebo výpovětli jedné ze smluvních stran. Výpovědni
Smlouva
-vj'poveútizaniká
ujpovědi'
lhůta zaehn běžet prwim útem měsice nósledvjiciho po dni doručeni
porušeni smluynich ustmtovení
ý
připadě
zal'ažného
okamžitě
strán
smluvnich
ze
kleroukoliv
šitou-, nozne

2.

Wovědět

ie

3.

pisemným oznimenim druhé slraně

l'

4l

I)obřanech

Razitko

a

V T-řemošné, dne 25.1 l.2008

,14 ,'0 0 &

podpis objednavale le

Přilohy smlouvy

:
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I r Cenik zholovitele
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