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SMLOUVA o PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

 

 

 

ÚPRAVNYVODYGORO

DODATEK č. 2

Uživatel Nemocnice Prachatice, a.s.
Adresa Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
IC.DIC 26095165, 026095165
Kontaktní osoby, tel., Zdeněk Kott
email

  
 

Firma GORO. spol. s m.. jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležité provozní zabezpečení kompletů na pňpravu
velmi čisté vody - revelzní osmózy. Frekvence výměn & seznam spotřebního materiálu je uvedenv příloze „ Přehled nezbytného spotřebního

 
 

 

 

 

 

 

  
 

materiálu“.

_Kana ! Oddělení! úpravna | Servisní frekvence Roční náklady DPH

_* 21 .760.- 21%
35.870.- 21%

Souhrn veškerých pracovišť 57.630.- 21 %

  
 

Poskytovatel provozního zabezpečení:

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhovanéprovozní zabezpečení podlevšech údajů, které obsahují
pňložené materiály.

VZápech,dne51% ZďZ/l

Majitel a provozovatel zařízení:

Souhlasíme spředloženým dodatkem aobjednáváme provozní zabezpečení. Dodatek smlouvyse sjednává pro rok
2021 a dále na dobu neurčitousvýpovědní lhůtou 2 měsíců.

VPrachaticích,dne ?i 42 020 X7

 

 



Ill

Qýiwovllm „%

Gorof Í'ITG „5me
%;,„n eur“

Nemocnice Prachatice a.s.
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
Karta zákazníka: 141 — OKB

$ervisní frekvence: 4x ročně

Upravnavvody: GORO MID 50
Norma: CSN ISO 3696 
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SMLOUVA o PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚPRAVNYvpov GORQ ,PRO ROK 2913 A DALE DO ODVOLANi

 
 

 

  
 

Uživatel " Nemocnice Prachatice a.s. „číslo
Adresa Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice ; 26/2013Ic,DIČ 26095165 Ž 3Kontaktní osoba, tel. (___WWWJ

  
 

Firma GORO, spoi.s ro., jako výrobce adodavatelzařízení. sezavazujeprovádětnáležitéprovoznízabezpečeníkompletůna
přípravu velmi Este vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebmho materiálu je uveden v přnoze „ Přehled

nezbytnéhospotřebníhomateriáíu",

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

!;
šKarta ] Oddělení ! úpravňa i Roční nákladv v Kč Roční náklady po slevě 25% DPH

20.100.- 21%
8.340.- . 21%

Souhrn veškerých pracovišť 37.920: 28.440: 21%

     
 

Poskytovatelprovozníhmzabezpečení:

Firma GORO, spoi. s r.o„ se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů. které
obsahují přiložené materiály.

V Praze, dne
[

: 024426555?/

Majitel a provozovatel zařízení :

Sóuhlasířne s předloženou smlouvou & objednáváme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro r'olí 2013 ,a dále ná dobuneurčitousvýpovědnílhůtou 2měsíců. \ ' *

V?fáaťq“HQŽÉ ,dne fi;, 2013
\\ ,

\čiam“ É;
PRAČHATcs

EMccmcE
ahrw :; *   



 

ISO0001 (©5331  
   

PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
VČETNĚ NÁKLADÚ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU

na rok 2313 a dáie do odvolání

,Frekvggcja výměn spotřebního materiá1u, kcnUola provozních hodnot a případná sanítace ie závislá na parametrech zdroje vady,

— v využitíceíkové'kapacity,ale í nazávaznýchpředpisech a normám platnýchpro danou technologii, Firma vždyaktualizuje(errníndalší
<“ * _ ' rexrizeyodle skptečně zjištěného stavu. Užívatemm pracujícím podle zvláštních předpisů ( 150 )je na přání vystaven zápis a provedeném

g:, prcwzním' servisu. Pravidelná výměna spotřebnrh'o materiálu má pevná pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě

každým zaHzÉňí “;ukládány ve firemní databázi Dodlžova'ním pravideíné péče se zvyšuje spolehlivost a Zivotnns! úpravny vody.

_
' v Cestoy aóracovnl výkony jsoupoměrně rozdělenymeziuživatelev regionu,nebo běhemcestytak, abybylo možnézvládnout

' okruh v danémšaše. Provýměnuspctrebníhomateriálunazavolání.mimodohodnutý termín, nebo opravy platijine'rozpočtyjízdného
& pracovního času.

 

 
 

__ Uživatel Nemocnice Prachatice a.s. - OKB IČ 26095165 EVid' Š 141
!% „:. | » číslo 1
, : nové i

nypúpravny GOROMID50 Učelpoužití VodaproOKB
Instalace

 
 

 
 

 
 

Odpovídající norma, nebo přepis

Frekvence výměn spotřebního materiálu 3 měsíce
 

   
 

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1 )



 
SMLOUVA o PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHOZABEZPEČENÍ

 

 

 

 

ÚPRAVNY VODY GORO

DODATEK č. 1

Uživatel Nemocnice Prachatice, a.s.
MMB Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice

ic, DIČ 26095165, C226095165
Kontaktníosoby,te1., Zdeněk Kott

email
   

  

ana GORO, spol. 5 no., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provadel náležité promznl zabezpečen! kompletů na přlpravu
velmi čbié vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebnlho maxeríáru je uveden v pmoze „ Přehled nezbytného spdřebnlho
mteriálu“.

 

 

 

 

 

 

 

 

! v-„c-g :n44x|__s : mu....-- 1 n-_.=„_= :..... ..... Roční náklady DPH

19.520.- 21%
8.320.- 21%

Souhrn veškerých praccrvišť 27.840- 21%

   
  

 

Poskytovatel provozního zabelpečeni :

Firma GORO, spol. s m. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují
přiložené materiály.

VZápech,dne 2 3; 251? J, \\
G_ORO SPOL s ko.

\ Zápy 282'“'“Ě'andýsNadLabem4255557 '_. '
Majitel&provozovatelzařízení:

*Btc' CZ44255557

Souhlasíme s předioženou smlouvou a objednáváme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro rok
a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců,

   /' /V Prachaticích, dneŠČ< ,
NEMG! .

FRACH '
NEMOCNICEP! ,'

*iebanuvukauma » - '
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Nemocnice Prachatice a.s.
Nebahovska 1015. 383 2D Prachatlce

Karta zákazníka: 141 — OKB
Servisní frekvence: 4x ročně
Upravna_vodyA GORO MID 50
Norma' ČSN SO 3696
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PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERSÁLU
VČETNĚ NÁKLADÚ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU

na rok 2313 a dále do odvolání

Frekvencevýměnspoiřebnřhcmateriálu, kontrola provozníchhodnotapřípadná sanhacejezávislánaparametrechzdrojevody,' vyýžiticelkovékapacity, ake| na závaznýchpředpisecha normáchplatnýchprodanoutechnolcgňFln-navždyaktualizujetermin dalši
rewze podle skutečné zjištěného stavu Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů ( ISO )je na přání vystaven zápis o pruvedeném
provozním servisu Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná pravidla Veškeré údaje jmu evidovány v sen/isní kadé

ákaždého zařízení a ukládány ve firemní databazw. Dodlžováním pravideiné péče se zvyšuje Spolehlivc$t a životnost úpravny vody,
Ceštóvné a pracovní výkony jsou poměrně rozděieny mezi uživatele \: regicnu. nebo během cesty tak, aby nyřo možné zvládnout

okruhv daném čase, Provýměnuspotřebníhomateriálu na zavoiání,mimodohodnutý termin, neboopravy,praxíjinérozpočtyjízdného
a pracovního času,

 

  
 

 

Uživatel Nemocnice Prachatice a.s. -CS ĚIC 26095165 Švixd. 142
, ' cus o
Ě Š nové

Typ úpravny GOřiO MID 50 UčelPoužití Voda pro sterilizaci
Instalace '

 
 

 
Odpovídající norma, nebo přepis

 

  
Frekvence výměn spotřebního materiálu 3 měsíce

 

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1 )
 

i Šer-nl/uu eDn-rncnmun MATERIAI |! ! kslkn ŠCena/kslI.H Celkem Kč bezDPH
'

800.-
1.500.-

 

 

 
 

 
     

 

 




