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název: Amfion, 3.5.

Strojnická 999/11, 170 00 Praha 7
Sídlo:

IČ: 27827518

Bankovní spojení:
Fio banka a. S.

Číslo účtu: 2200303718/2010

za níž jedná: Ing. Josef Crhák předseda představenstva

Telefon:

E-mail:

o.(dále jen „společnost Amfíon, s.")

název: Česká republika Hygienická stanice hlavního města Prahy

v Praze.X'é sídlem

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

IČ: 71009256

Bankovní spojení: ČNB, 3,5. pobočka Praha

Číslo účtu: 65825011/0710

za níž jedná: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

Telefon:

(dálejen „HSHMP")

se na dezinfekce, pro zajištění protiepidemickýchdohodly spolupráci při zajišťování prostorové

opatření k zamezení rozšíření infekčních onemocnění.

ČI. g

Předmět E účel dohody

dezinfekce na základě nařízeníPředmětem __. účelem Smlouvy je zajišťování prostorové vydaného

Hygienickou stanicí hlavního města Prahy SE sídlem V Praze.

ČI. 3

Povinnosti společnosti Amfion, a. S.

a. se dostaví telefonickem obdržení základních informací1) Společnost Amfion, 54, po předaných

od HSHMP místu prostorové dezinfekce do místa určení označeného HSHMP v předem

oznámeném potvrzeném čase,

2) Společnost Amfion, a,
5-. podle ceníku služeb, který jako nedüná součást této smlouvy tvoří

přílohu Č. 1. vystaví HSHMP fakturu Za prostorovo u dezinfekci se splatností 14 dnů.



3) Společnost Amfion, a. s„ zaváže své zaměstnance povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, které SE dozvěděli v souvislosti S poskytováním služeb prostorové dezinfekce.

ČI. 4

Povinnosti HSHMP

1) HSHMP předá dispečinku společnosti Amfion, a. s., základní informace, adresa p rostoru a

metráž dezinfekce, pater.prostorové počet

2) HSHMP se zavazuje zaplatit cenu podle ceníku služeb na základě vystavené faktury V určené

lhůtě.

ČI. 5

Závěrečná ustanovení

1) Smlouva se uzavírá (IE dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

obou smluvních strans

2) Smlouvu lze písemně vypovědět bez udání důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí

podanou alespoň tři měsíce předem (Š 1999 oz),

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu, u nichž každá smluvní

strana obdrží
po jednom.

může měněna na základě souhlasu smluvních stran
4) Tato smlouva být vzájemného písemnými

i. oboustranně které se stanou nedílnou součásti tétoočíslovanymi podepsanými dodatky,

dohody.

5) Platnost této smlouvy lze ukončit též vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

6) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č„ 1 Ceník služeb
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Příloha č. 1 ceník služeb

1)
Obchodní společnost Amfion a. s., zajistí urgentní dezinfekci V případě potvrzení výskytu

patogenu, dezinfekce bude vykonána přednostně, dle ceníku

2) Obchodní
společnost Amfion a. s, zajistí preventivní (dopředu plánovanou) dezinfekci bez

výskytu patogenu, dezinfekce bude vykonána dle ceníku

3) Cena vk' dopravu (cestu)


