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j í
u=u,
íra
ve smyslu obchodního zákoníku' par-536 a násl_, smlouvu na prÚvádění sL'rvisu zaŤ íz't:llí eIelkt.r'ické požární signal izac. (EPS, EPH)
v ob jekt.rr pavi lonů č - 3,4' 5 ' 6' 10 Psyclriatrické lérYebny v Dohřarrer:Ir
|
_

T _ PředměL plrrěrr í
Prováděrrí revizí zaiízení EPS v !'avilonech 3'4'5 á zaŤízení
llPH v Fávi lulrer;lt 6 a 10.
Revizr: }rudou prováclĚrry rr !'at'lběllu roku na vsYer:lt uvet]enýclr za_
řízeních ve dvou etapát_;lr:
a) Provárlěrrí lrravidelrtýcIr f unktšníclrzkous-ek zařízení EPS' EPH"
Zhot.crvit.el lrrl'Vede v soulaclu s čsH sazzto 7 x za 6 rněsíců
kclmP 1r:t.n í zkoušku zaÍ íZĚ:níEPs , EPH
b) Prr:václěn í l:'er_ioc1ických revizí EPS, EPHV sÍ]u l adll s čsN zgogzs a čst't 'j427 10 l,t'r_lvede zirotrrv i Le ] 1 x
zzr 1 rr_lk I'Fjv i Z 1 zať.ízeníEF,:j , E[.I{
2- Plcrvádění ÓPraV P{]dle pLržadavků ob jedrraLe}..l}la riprar;u zař ízení se zlro'l-r:rv i l-e l dost.aví nejpcrzději do 24 lrur]orf n;:rlrlášení, nebude_] i r-1ohodrrut-L' jirrak" o;,ravu provede
bez zL,yLečnéhoodkladu. V pr:ípadě' Žel nel_rurlr.: JuuŽrirr pr'r_rvtíslŮp]]avrt ihneal (uapř' z dt'tvodu nut'nqrst'Í za jišLěrrí náhr.- dí1u)
bude termírr ořrravy ul-čr:tt do|r1r,lou mezi ZásLupci ob jr:rlrlat.ele ' a
a zlrot.r:rv Í te l e . V takovén p1Y f 1;;,.1; je- zhotovil'el povint-'l] provésL
l]lr|avu v ne j klaLš írir možtrénLer.rrr ínu '
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slnl.0222Ú1i'o1_Es;
S1-rarra )l

I]- čas plněrrí
ZlrlrtoviLe-l zajist'í provádění s't:vizí zařízení d1r: bor]ťt 1a' 1tr
odst-- I tak' aby byly dodrženy termíny <I'/2 l:-ukLl 1 rok) prrža,1r-r'
vané čSN34271o ' termín provetlerr í pro jedná se zást'trpcerir
oL jednateLt vždy alesl:'oř] 3'dny předeÍn a vy jde pl'<itÚnr vstříc poŽaclavkůn objednirt.ele.: vyplý:u.r j ícím z proVŮZLl
NaIiIá:Yené ÚFravy budou i:,t crvedeny v Lernr í rrr.:t:lr dlr: Lri_lr]u 3' odsť_I_

]II.

f

trrlla

iÍli; ar:iy

'
Ct:na za s jednaný rcrzsah Prac
í je s jedrrarrá vzá jemricu dohcrrlr-ru
t.akLo:
1) Úpravy a) V době záruky zdarrTla při dodržení záručrrír::lrPÚd ríllek
Při nedodržerrí záručních podnínek dle b'_rdu b)
lr) Pt'r škr_rrtčenÍzáL.uky rrelbtl pr: j lrt:rlr.lrit'Žr'-trí zár.uřnír:;Ir
[]r.:rr.i

_

pod1r-- ceníku zlrotovi t'r: } t'(sn]uvní ceny )
-1:ráce podle odpracovaných hodin
v horlirrové zliřiLov ac í :.;azt'ě :]Z0 , _ iíi]
-čas na cest-ě v sazlrě B0 Křllrrlr]
- d{llrrava - B Kr:i,/km
c) Cenu Úpr-avy l zt'' sjednat v každérnkrrnkr.ét.ním přípac]ě
dulrodou.
2) Pravii]elné plaLby za pr-ovádění revizí EPH na pavilorreclr 6 a 10.
a) 1x za rok 4950'- Kč při provedení pTací v rozsahu dle bodu
T-1-a téLo srnlr:ruvy
pr-ÚVL:(]t]ní !'r'aťí U rozsahu dle bodů
l.l ) 1x za rok 6750'- Kt! při
T_1-a'b LéLo srnlouvy'
íl) Pr-av idr'ltré plaLby za pťovádění revizí EPs na r'avi l{:'nech 3'4'5:
a) Iz za rok 7]90'- Krš při pr-ovederrí prací v rozsahu tlle Lrrldu
I- 1_a t'tít'o sm l ouvy
b) 1x za ruk 14420, * Kč 1'rf i prr:lvederr í prar:í v rllzsahU d1e br:rdů
f -1.ir'b této snrl{:)ttvylivi-:dt'nrí ceny jscru trez [}PH '
Fakt rr'r'y Za Pr'ovedPné pr.ár:e t'udt]tt zhÍJtÚvitÉlem vyst.aveny ťlo 14 drrů
pr:] provedení prací
' trebudr:-1i clcrhodrruLr-r iirtakSpl atrtr-rst' f akt,ur bucle 1 nÉls íl;

PDdIílínek:-nateriál
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L:'t,lana 3

IV' Zv1ášt.ní rt jrldilátlí
!) Záv ady zaí-ízt:ltí a PcrŽtrdavky lla Llijl'iivtl {-lznalTlu je zás|''ul'c': rll:' jeci''
t]at'ele bucl- f axem na t'el 'č ' 079-7 422049 (v tcrnl-i:l t''ř ípallě sr': Z't
Lernín n:rlr]ášení !,0Važu jÉ čas v ncšruž zhr-rl-ovit.el t'uLvr',jí !'ři jelr
f Érx Lr ) net|U osobrlě trebo l.e 1ef ultem lla rl íŽe uver-letrá t.e ] - č ís l er
rtěk 1--er:e_lnrr ltíŽr: uvec'lenému ziist.tt1:c i zlrcrt.oviLe1r:
Tt.:lef lltrttí čísla pro nahlášení závady a Zá>-.[.rt['Ci zlrr:t.ov i 'ue 1r;
urřerr í P1'Ú p1: i j t'-l'. í zi.'r'ávy U z;''1a.1é
_

ot9-7422o49 BS Signál
oi9_?42c|\27 Éili5i9rráJ
o19-74zÚa27 E:i S i gná 1
060:J -419t:ta't:-t
0í.'03 -415705

Oí:'o1j -4Él91$5

:

Ing_ Jan Bešt.a
Ing. Parrc:l SL=llg1

Lutlr:rš Pr-el-

1

Lrrboš Pret'

1

In,J- Jan Br.-slt.a
Ing . PáVe l št,elrg i

jednat.el rrmožlrízhÚtlrv1t,eI i pr:íst-ut, kr: všt-'tn částenr zařízení
v dr:r}rě zkr:rršek ' lev1zí a Uprav ptrdle pot'řel'r zlrot.ovilele a vyt'voří pot1mínky !,r'Í] !'fovádětlí ťrac í '
3) F'ři rre.:iiirrlr_žen í terruÍIlu ltást.ri1,it l1d Llprdvu Irebcr bezdůvodného nÉ_
j..-r-lna l-e 1 l'r'áv.: úr] i'r:,r,lal- zhr_rl.t_-_rv i 1-':' 1 i
,:1ukllni!l:ll í oFlr.rvy l'lii
snluvní pokut.u ve výší 2a Kč za kažr:lr:u ltr;dinlr zy'vžůél:'í'
4) Pr:i nedi'rdržcní tE]fmÍnu sp1atnÚSLi z vi y rrb jt''rlltal'r:Ie, jr,, zlrr_rt.Ll_
viLe'l uprávněIl účLuvatObjednaLÉl i snItlvní !'trkut,u ve výši 0-05Z
užnérŤás Lky za kaž']Ý den zpužděrr í .
5) P lar1.-lrr_'rst- t,tÍl.o snIorrvy !'L,čínádlrelru 01.03.2001 a je u;zavřen;" it.'
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r]í,ttu lreurč i tLlu

Výptlvědrlí ] lir'tl.a slnlr'luuy je 3 i;rtjs ít;L.l r,očía jl', měsícr:n nás]eduj ír íni po doručení výprrvě'JÍ drulré str-arrě '
Sn}cluva llahr-azu jt-' smIÚuvu cr r]Ílo č - 240601' /99-B5 ' kt.erá pozbý
vá r,laLtrost.i t]ne 01.03 - 2001'
i:rlnat.er I
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PsrcHATRlclG tÉČesNA
33{ 4l DobřEÍy, Plz$-iill
túLDÍ.\&Jí'!cvŽĚd

řodi'ol

Zhot.ovit"eI,

V Plzri

dnr 22.O2.24OI
Bs slctuÁL Pl2Efi r.r.o.
zbotovBká 39. 30í 34 Plzeň

TelJtaxt

O19 t 7 42 20

4S

tčo zszgtgso. otČ 13&252319!16

Dodatek č _ 1 ke sm 1t;uvě rr
ř.oz22o7 ./ 01 - BS

r'l

í l rl

[lbjednart.el: Psychiat-rická ]érjebnáDobřany
IČo00669?92
334 41 Dotrřarry
zastouPený Mudr_ VladisI"lvem žižkou

\-

ZhrrLovit.el: BS Siqnál PIzeň s_r-o.
IČo 25231936
Ztrr:rovská 36
DIč 138 _2523193É,
3o1 34 P l Zeřr
zaps -V obclr. re j.vr:d-Kla j - sÉ,udenv Plzni ' or]' C'vt . 11o6:j
ZaS t.{:lupený I ng - Janern Beštou
snlouvu o díIr:r č - o2'22o1/o7 -BS llásler]ovně:
- úvodníodstavec doPlniť takt.o:
L|z"avír'ají
ve smyslu r:bclrodníhcl zákoníku' r'ar- 536 a náSI ' ' sm]ouwu na pro_
váděrrí servistl zař ízt:ttí elektrické požární siÍ.Jna] izar:t: (EPs' EPH)
v rltrjekt.tt FaVi Ionů č- 3'4,5'6,10'14 Psyl-Itiat.rické 1rÍrilebny v Dr_r_
se: rJohrrd1y {]{_ll'lIriL

břaneclr.

'-

- bod r_1. doplnit ťakt.o:
I. Předmět pltrění
1_Prováclění r:evizí ZaÍízení EPS V pavilonecl.t 3'4'5' 14 a
EPHvFavilonech6alO-

zzlř ízen í

- rirr bodu 1II - dr:rplnit:
4) Pravidelné platby za provádění rc'vizí EPS na Pavilonu 14:
a) Ix za rok 2570' _ Kč při prr:vedení prací v rtrzsahu dte bodu
I-1_a této smlouv}.
b) tx za rok 4o5o' _ Kč při prrrvt:derr í prat;í v rozsahu dle trodů
I_1_a'b této snlouvy_

Tenttl rltrdat'ek SmlÚuvy v:;tttpu je v pIat-nost. dne

Zhu[.ovit.e]:

0r*

Bs slGNÁL PLZEŇ g.r.o.
zborovská 36, 301 34 Plz6ň
Íel 'lf ax: ,, i g l 7 42 20 49

lČo 25231935. DlČ 13 8.25291936
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01 -07
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PsYcHlATRlcKÁ IÉČEBM'
334 4l Dobřony, Pl:cň-iih
MUDr. VloJicov ŽlŽKA

řoditel
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Dodatek či.2 ke smlouvě o dÍlo
č.o2220t ,/ 01 - Bs

---------i-objednatel! Psychléitrtcká l éčebnaDobřany

Íčo00669?92

zholovitel: BS Slsllál Plzeň s-r.o.
zborov$ká 96

rčo zszsrgge
DIč 138-25231936

334 41 |Dobřany
zasLorrÍi'ený l'Íuár. Vladtsláven Žtžyou

3o1 34|Plzeň
zaps.v iobch,reJ.ved.KraJ.soudern v plzni,od.C,vl - 11065
zas t outiený Ing' Janen Beštou

se dohodly doplnit snlouvu o dílo ě.o222oI/ot-BS následovně:
- úvodníodstavec {oplnlt takto:
u;řavÍraJÍ
ve_s-myslu obchodnífo zókoníku' par.536 a násl.. sírlouvu na provádénÍservisu zaŤ:(zení elektrtcké požárn í stgnal lzace (EPs' EPH)
v objektu pavilonfl č. 3.4,5.6'Ío.14, školy Psychiatrické léčebny
v Dobřanech.
l

- bod I.1. doplntt, takto:
I_ Éředmět plnění
1- Provááěn!- levtzÍ i zařízení EPS v pavllonec

-

- do bodu III- doplnlt:
4) Pravídelnéplat.by za provádění rerrlzí EP|S v oble'ktu školy
a) lx za rok 25řo.- Kč přr proveden Í prac Í v rozsahu dle bodu
I-l-a této splouvyb) tt-*a*4oEo'Kř přr pD!'|'edení prac í v rozsahu 4 f tbpdil
r.1-a'b tétol snlorrrry Tento dodatek sÍrlouvy vstupuje

v platnost

ZhoLovltel.

ObJednatel:

!t slcilÁt nigl

zborov8ká 36, 3d1 34

r.r.o.

Pll.ň

Tel.lÍax: o19llA220 49
tčo aszrtsao. nrr i3&262g1qn
:

arr"

E,3..-zooz.
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Dodat.ek č - 3 ke srn louvě
č.o22'2o1 ,/ 01 - BS

r:r

cl

íl o

objednatel: P:;ychiatrir-_ká 'l éčebnaDobřarry
334 41 Dobřany

lčo 00669?92

zasLotlpený Mrrr]r. Vl adi s 1avem ZiŽkols

IČo 25231936
zlrot.ovit.el , BS Siqnál Plzeřl s. r. o_
DT L'í 138-25231'936
Ztrorovská 3í',
3o1 34 Plzr=ň
zaps-v ubch"rr:j -ved-Kra j -sottden v Plzni,od'C'vl -11065
zastoupený Inq- Janem Bešt.ou
se dohod]ý cloplnit. snlouvu o díln č.o222or/)I-BS následovně:
- úvodníodstavec doplnit. t.akt'o:
j í
íra
IZav
par.536 a násI- ' Smlnuvu na proZákoníku'
obchorlníhn
srnysltt
ve
veidění serv jsu zařízení r+tekt.rické y>ožárnísiqna] izace (EPS, EPH)
V ob jekt.u pavi lonřr č. 3'4,5'6'10 '14'21b a administrativní řrurlovy
ředitelství Psychiat.rické 1éčetrnyv Dobřanech- bod I-1- dr-rplnit- t'akt.r:r:
T. Předmět. plnění
zařízení EPS v pavilonech 3'4'5' 14,?!b a
revizí
1-Pr:ovádění
a zaŤízení EPH v pavi loneclr í-' a 1o"
ředitelsťví
tru<lovy
- do bodu III" doplnit.:
4) Pravi<lelné platby za prováděn í te''v izí EPS v trudově ře<litelst.wí
a} lx za rok 1710'_ Kř při provedení Prací v r:ozsahu rlle bodrr
T_1_a této sml ouv!. b) 1x za rlcrk 2870,- Kč přÍ prorreden í prací v rozsahu dle trodů
I_1_a'b této smlouvyTent-o doclat.ek sm1orlvy Vst.upu je V platnost an 44: ď' '"o2''
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íu;rř;ď:iích zkr'ušek zaříZťrrí

_

Zřrct-,:gii_*! p|Gvr'J{+ ': sorr}adu s Č5H3.'{2? iÚ 1-x za měsíc
zkŮĚJšku zař íze-rl.íliPS ' aFII rr :::rz:sah-l '3 j l.: l,;js+- _ 434a '

čsg:+gz: i + _
h!:},l IT- d*r'lriit":

Zhnť_rlv'it-el :z* j
ťlg h*l{3 j;'

i:.;'t-

jii'

í pr-rlrráděn í reylzí s' =k+r:šr:k =aří:grrí
1c :r'jsi. - i i==k, ai.'ii lŤiÍl
1-tzi._
Y. á.!'é ří€:lg

nín1r {1 rilk' ilz eckr' . r:lšsí:i Érg!,j3dc.!-r51; j čsn::+zzic
- bod lli - dcrp I rri Í-:
4} Pravir1e] ',;é i };rlbp za prt:vátlěrr í g!ěs íčriíclr =koušek
z=ťízer'í EPs ' trřiI 1;.l ea ;lěs íc v* víšj
::i :iÍao Kč z;r :;ysl,Íiil lI il+.i ýcL .;\tJ Léat}',: EF5 ' EPřt
i}} .4ao Kč za syst éxE ri 5 Lř..rl!1 í Ch syst-É-rnůEPs,
EPH FcZF!': selhé s;'5{5j5y EPli ne;sou v areáiu l]!' }}cbřany
_

i rrs i_'al l_rváriY

_

Ve r#še uvedenýcb cerrách ]r:-Ůu Z:rhErrrirt y náklady n::
dcp:'at"u a čír=1r{':*r:nxi kl5 ;ra ce:;t.rě Pal oŽky dle Erodu !la} oebo ^Ěb) i;u<icou ".ířť-evánrr za jed_
j*dlro'L} iwé syst-é"ny EPs' EPII pŮtize v něsících. kd:r
!ti; j:šÉfrÍčt-*wány p*lcĚln; dle toiů ?a} .2b) 3a) 3Lt}
"
'
-+é{'"ri sitil i;u.o1l {n.jh'Udc,u účLowátiyx; měsícícřr'
h'ly j=;ou
ličt ovány pol*let.ní a ročr;í ret;izg a zktlušf.r} i};:čs=r: í ma ých a s'Lřeldrr íclr sg's i'éuiů5Ps . EF'}I ř''l--o pll Lř*:,f,&.
3
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* r-;il'!ti ] i=r; í í:
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rjc;daťek smi orrvn, vst'ii!}uje v plaťnosť dne o1 _ 12_2sal3-
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ř3Yc:i:rřji;C:á LÉČEtsl.lA
334 41 Do řcny, Fl'.eň-iih
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Bs slGÍúÁLPLZEŇ s.r.o.
Zborovská al6,301 34 Plzeň

fel.lf ax. 3i7 422 049
lČo 25231936' olČ ']38-25231936

D;;datek ř
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ke smlouvě o
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lbjedna-.el: Psygfuia1"i"ká léčebnaDobřany
334 41 Dobřany

IČo oo669792

zasti:iupený Hudr' vládíslavem ŽiŽkou

Zll3t'o\/

í. t_L.'

f

Bs siqná] P]zeň s"r.o_
Ičo 25231936
Zbor:ovská 36
DIč 138 -2523193 6
3o]. 34 P}zeň
zaFs - 1; obch- rej -ved-Kraj - soudem v plzni , od, C, vI - 11065
zastsupený Ing" Janem Beštou

:

se doitocly doplniť smlouvu ordí1o č -o222o7/}L-BS následovně:
_ ťrvr'-rcl:l í odst avec dop l n lL ťakto
lj z Av í r a j í
ve sťtl:=lu r'tbchtlr]ního zákoníkrt, par' 536 a násl - , snlouvu na Prorrádění se.visu zařízení Élektriťké požární signa] izaČe (EPs' EPH)
rr llb jek'tu pavi I'orrů č_ 3'4,5'6' 10'14'21b'2? a administrativní
buir-'.'1- r:;.-,1i i.e s-L-., í Ps:lc!'riai.]]icLé-, 1ričebny u Dobřanech- l:r:C f -1. ,icpinit, lakto.
I_ Předrrět Plnění
i Pror,'áclění ravizí a zkoušek zařízení EPS v pavilonech 3'4'5'14'
?1b,?'7 a budai:y ředlt-elství a zařízení EPH v pavllonech 6 a 10'
:

].

^

.1c boáu IIr _ dclpln i|:

delné Ftatblr za prováděn í rev izí a zkoušek EPs w trudově
lonu 27
a} lts z'a r:ok 42oo ' - Kč při prowedení prací v rozsahu dle bodu
r-1-a této smlouv!'
Er} 1x za rok 64oÚ'- Kč při provedení prací v roz:sahu dle trodů
r- 1-a= b t-éťosmlauwy_
c} !x za aiěsíc 4s0' - Kř při prowedení prací w rozsahu dle
Csř:34P71*' odsť- 434a '. H měsících' kdy bude účtovánodle
bariu 4)a)' 4}b)' nebude účtorránačástka dle bodu !t)c}Pr:anr j

patri

_

Telt.o dodatÉk smlouvy vstupuje v platnost d"= 4:,_9:zooa_

Zhoťr:rrri te]

. Gr,-

Objednatel:

Bs 5|GNÁL FLZEŇ s'r'o'

^

iši'f-'3iiil;tiJ'""

iČo 25231936' DlČ 138_25231936

'ť I.EČEBNA
PsYcH' A'íRif
'ff,il,.';ij''ii'#ll

1 u"ťt -'
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo
- -o- -o-???o-"- -1 .i 1 - - -ll - -

Ič9 00669?92
0bJednátel: Psychiatririká léčebnaDobřany
DIČ czoo669792
3g4 41 oát,tá"v
zastoupený ] Mudr: - VladisLaven Z1žkou

lča 2523L936

zhotov1tel: Bs si9ná1 |Izeň s.r'o'
Zborovská p6
3o1 34 PIzpň

obclr- reí'ved'Kra j _ souden
zastouperrý] Ing " Janern Bešt'ou

zaps'v

DrČ Cz25231936

v Plznl,od-C,vl'11065

se dohodIy doPlnit sm}ouvu o dÍto č - o222o1' /}L_BS následovně:
- úvodn Í odstavec dop t|n lt tákt'o
uzávíraJí
na Proz|ákonÍku, par'536 a násl" srnlouvu(EPs'_
obchodního
smyslu
ve
EPH)
požární
izace
s1gnal
vádění servisu zařízetií elektri;ké
pavílonfi r- is'a's'a' 70.14,21b,27 a adÍrinistrativní trua káúerových
'-"ij"r.l"
dow řediterstvr psycliratrráté léčebnyv Dobřanech
CCTV g obiektri Psychtatrické I éčébnyv Dobřanech
"v=Le"a
- bod I.2. doplnit t"iLto'
2.Provádění oPrav zařlzení EPS' EPH a ccTv podle Požadavkůob:

Jednatele-

- bod III .1 a) <loPlnrL takto'
V rlobě zárul<y posxytolané zhotovltele$ zdarma přl dodržení
záručnÍch po&ínek Tento dodatek sm 1ouvy vstupuJe v platnost dnern PodPisu
sm l trvn ín 1 stranarn j'
-

Zbotovit-el:

V Plzni dne
B9

0,

ObJednatel:

5 - 72.20(i4
15

slcilÁL PLZllt l.r-o.

zborovská 36,30'l 34 Plzeň
Tel.rtax: 377 422 049

lČo 25231936, 0lČ 138_25231936

'

i

V Dobřanech dne

oběma

il 4 LAog

