Dodatek č. 4 servisní smlouvy o dílo
c. 510 I 2A05 I
uzavřené podle $ 2586

objednatel:

Zhotovitel

anáslzik.č.89l2an

A

Sb."

občanslý zákoruk,mezi'.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ustavní u|ice,334 41 Dobřany
Zastoupený: MUDr Vladislavem Žižkau, ředitelem nemocnice
rco 0a669792
DIČ CZOa66g792
Bank. spojení: KB a.s. Plzeň, č.ú.3937110100_

omegaelektroPlzeň,, spol. s r.o.
Dlážděná 30, 301 00 Plzeň _ Radobyčice
Zastoupeqý: ing. Milan em Zapletalíkem, jednatelem společnosti
ICO 00670855
DIČ CZ00ó70855
Bank. spojení: ČSa.s' Plzeň, č,.ú'0722 960 329la80}

ČHnek I.
Předmět a rozsah plnění
1. Předmětem plnění dle dodatku č.4 této smlouvy jsou servisní služby na vzduchotechnicloých

jednotkách instalovaných v areálu objednatele. Servisními službami se rozumí provádění
pravidelných reviá protipožárních klapek v tomto rozsahuobjekt pavilonu č. 3 - 4 _ 5 : 33 kusů
objekt pavilonu č. 6
: 13 kusů

objektkuchyně
objekt pavilonu č. 24
objekt pavilonu č. 30
objekt pavilonu č. 31

:lkus

:

13 kusů

: 18 kusů
: 4 kusy

Celkovy počet protipožarních klapek : 82 kusů

Clánek II.

Lhůty plnění
Zhotoútel je povineqprovádět

:

1. Cinnost dle čláÍkuI, odst. 1 periodicky třikrát ročně (leden, květen,
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

záYt) vareáLlu

-zv

Clánek III.
Ceny

i.

Cena servisních služeb dle čl. I, odst.

i

byla stanovena dohodou takÍo:

20.500'- Kč +

DPH

2. Tato dohodnutá cena zahrnuje provedení revize 82 kusů protipožárních klapek včetně vyhotovení
příslušnýchprotokolů pro vzduchotechnické jednotky dle seznamu v čl. I, odst. 1, dáJe veškeré práce
s provedením revize a doprarmí náklady.

Clánek IV.

Platební podmínky

1. Cena za plnění dle dodatku č,.4 této smlouvy bude hrazena na záHadé daňového dokladu
vystaveného zhotovitelem. Zhotovitelje oprávněn vystavit daňovy doklad zaplněru dle č1. I, odst 1
nejdříve v den řádného předání a převzeti provedené revize protipožárních klapek.
2. objednatel je povinen daňoý doklad uhradit do 30 kalendářních dnů ode

dne

objednavateli.

3. Daňoqý doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu d\e
daru z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ziú<. ě.

jeho doručení

588/l99z Sb., o

4. Tento dodatek č. 4 servisní smlouvy o dílo č. 510/2005/A plně nahrazllje dodatek č. 2 servisní
smlouvy o dílo č. 51012005lAz 17.prosince 2008.
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