
Smlouva o dilo č. 100110

UzavŤenáve smyslu zákona $536 a následujícího zěkonač,. 513191sb. obchodního ziíkoníku.

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Psychiďrická léčebna v Kroměříži
Havlíčkova 1265
IČ 005679t4
76740 Kroměříž
zast prim. MUDr. Petrem MoŽným - ředitelem.

2. Zhotovitel: Lubomír Trubelík
obvodová3674
7670l Kroměříž
IČ T836532

il.
Název díla

ZajištěruservisutelekomunikačníhozaŤizení.

III.
Specifikace díla

l. Práce dle bodu II.

2. Na záklaďě výzvy objednatele je zhotovitel povinen dostavit se k provedení opraly přístrojů
místních telefonních linek a telefonní ústředny.

IV.
Termín dodání

1 . Zahájeru: do 24. hod. po obdrženi výzvy, v případě ýskytu poruchy během So., Ne.
a svátků zahájeru práce následující pracovní den.

2. Dokončení: dle povahy závady, pokud by závadu nešlo odstranit do 24 hodin po



zahájeni,nebo závada bude neodstranitelná' áotovitel o této skutečnosti
uvědomí zástupce objednavatele a to pana Petra Kratochvíla, v době
jeho nepřítomnosti pana Ing. Radima Beneš.

V.
Cena díla

l. obiednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí Kč 5000._ měsíčně bez DPH
účtovanou za,,servis telekomunikačního zařízení" .

2. Cena zahrnuje provedení všech předepsaných' potřebných nebo smluvně sjednaných
zkoušek ve smyslu technických norem vztahqících se k telekomunikační technice'
opravy a běžnou údrŽbu telekomunikačního zařizení.

3. PouŽité náhradní díly jsou htazeny objednavatelem.

VI.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujícím v1riětování.

1. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce provede do sedmi pracovních dnů lystavení
faktury.

2. objednavatel je povinenzaplatitpožadovanou částku do 14 dnů od obdržení faktury
lystavené dodavatelem.

VII.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitelje povinen dostavit se do objektu objednatele nejpozději do 24 hodin po obdrŽení
nýrry.

Yýzvabude vŽdy podávánatelefonicky nebo formou SMS na číslo 602725344. Zhotovitel
potvrdí přijetí wýzxy zasláním SMS.

Zhotovitelje povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech které se dozví v souvislosti
s realízací této smlouvy o dílo.
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VIII.
Práva a povinnosti objednavatele

osoby oprávněné kzasí|ánívýrvy dle bodu III./2

Ing. Radim Beneš
Petr Kratochvíl
Službu konaj ící telefonní operátor obj ednatele.

l.

IX.
Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze upravovat či měnit jen písemnými' jednotlivě číslovanými doklady,
podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,každá strana obdrŽí po jednom qýtisku.
Tato smlouva se uzavírá od dd.mm.nÍT. na dobu 1.10.2010
Smlour,u lze ukončit:
a) uplynutím doby na kterou byla sjednána
b) vzájemnou písemnou dohodou
c) písemnou výpovědí s ýpovědď lhůtou v délce 1 měsíce, která poěínábéŽet od

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smlurmí straně.
d) okamžiqfm zrušením v případě závažného porušení ustanovení této smlouvy.

objednavatel a zhotovitel prohlašují' že si smlouvu přečetli , toto je výrazjejich svobodné
avážně míněné vůle a jako správnou ji níže podepisují.

V Kroměříží dne 1.10.2010
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