
SMLOUVA O DILO

uzavřená Ve smyslu ust. s 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,,občanský zákoník")

t.

Smluvní strany

Helísek hasicí servis s.r.o.
se sídlem: Bílany 15,767 01 KroměříŽ
zastoupená: Radim Helísek
lČ: 01873067
DlČ: 01873067
Bankovn í spojen í: Česká Spořitelna a.s. číslo účtu : 33 1 5356339/0800
(dále jen,,zhotovitel")

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
se sídlem: Havlíčkova 1265,767 40 KroměříŽ
zastoupená: Prim' MUDr. Petr MoŽný
lČ:00567914
DlČ:00567914
Bankovní spojení:
(dále jen,,objed natel")

ll.
Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět u objednatele práce na
hasicích přístrojích (PHP) apoŽárních hydrantech v níŽe uvedeném rozsahu:

. revize hasicích přístrojů

. opravy, ÚdrŽba hasicích přístrojů

. tlakové zkoušky hasicích přístrojů

. výměna hasicích přístrojů

. revize poŽárních hydrantů

. tlakové zkoušky poŽárních hadic

. opravy poŽárních hydrantů

. vyřazení a likvidaci hasicí techniky

1) Místo plnění:
. Psychiatrická nemocnice v KroměříŽi

2) Práce budou provedeny v souladu s technologickým postupem výrobce a v souladu
s platnými předpisy a normami.

3) Kontrola hasicích přístrojů bude prováděna 1x ročně, kontrola hydrantů bude
prováděna 1x ročně'

4) objednatel se zavazuje převzít práce provedené zhotovitelem a zaplatit sjednanou
cenu díla po předloŽení příslušných protokolŮ o revizích a kontrolách.

5) V případě odebrání PHP na Údržbu budou tyto nahrazeny funkčními PHP po dobu
jejich opravy.
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ilt.
Gena díla

1) Po vzájemné dohodě se cena zavýkon činnosti technika PHP stanovuje takto:
. Dle provedených kontrol, oprav PHP a hydrantů a s tím spojenými náklady.
. Částka bude fakturován a vždy s platností do 14 ' dnů od provedené kontroly a práce
s tím spojené.

tv.
Platební podmínky

1) Částka bude převedena na účet zhotovitele převodním příkazem z Účtu objednatele
na základě vystavené faktury, která má splatnost 14 dnů.

V.
Doba platnosti smlouvy

1)Tato smlouva je uzavřena a má platnost od 17.2.2014 do 31 '12'2014. Uzavírá se
na období 1 roku, automaticky se prodluŽuje o další rok, pokud ji jedna ze
smluvních stran nevypoví 30 dnů předem - písemně.

vt.
Zvláštní ujednání

1) objednatel umoŽní zhotoviteli vstup do prostorů firmy objednatele, které souvisejí
s plněním předmětu této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy
jednáním, se snahou nalézt oboustranně přijatelnou dohodu.

3) Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrŽí obě smluvní
strany po jednom vyhotovení.

4) obě smluvní strany prohlašují po přečtení této smlouvy, že souhlasí s jejím
obsahem, Že byla sepsána na základě pravdivých údajů, svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy'

vil.
Podpisy sm!uvních stran
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