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Smluvní strany 
 

Obchodní firma:  RADIOMETER s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 142435 
IČ:                                           28450817 
Se sídlem:  Křenova 3, 162 00 Praha 6  
Jednající:  Ing. Zdeňkem Holečkem, jednatelem 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:      
 
dále jen „prodávající“ na straně jedné 
 
 

a 
 
 

Obchodní firma:              Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 
IČ:  270 85 031 
Se sídlem:  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 
Jednající:   MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:                                        
 
 
dále jen „kupující“ na straně druhé 
 
se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly o dále uvedených skutečnostech tak, jak 
stanoví 

 
DODATEK č. 1 

KUPNÍ SMLOUVY 
(dále jen „Smlouva“) 

 
Preambule 

 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Zdravotnická 
technika pro návaznou péči“ část  „2“, které kupující provedl dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném 
znění, a v němž jako nejvhodnější nabídku vybral nabídku prodávajícího (dále jen „zadávací řízení“ 
nebo „veřejná zakázka“). 
 
Vzhledem k administrativní chybě se upravuje a mění textace Čl. V Cena plnění, odst.1, a to 
následovně : 
 
1.  Cena plnění v rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy (Čl. II) a přílohy č. 1  je stanovena na 
základě výsledku zadávacího řízení bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů 
nespecifikovaných přímo touto smlouvou takto: 
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A)  Cena v Kč bez DPH za splnění předmětu plnění v rozsahu, daném čl. II body 1 až 4 této smlouvy, 
tedy dodávky přístrojového vybavení včetně jeho montáže a uvedení do provozu, plného zajištění 
záručního servisu včetně   dodávky všech potřebných náhradních dílů a včetně provádění PBTK - 
periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb.) po dobu 24 měsíců (tj. po 
dobu běhu záruční doby) a zajištění všech dalších činností, popsaných v čl. II bodu 4 této smlouvy: 
 
tj. 436.500 Kč bez DPH (slovy: čtyřistatřicetšesttisícpětset korun českých) 
 

B) sazba DPH: 
tj. 91.665 Kč (slovy: devadesájedentisícšestsetšedesátpět korun českých) sazba 21% DPH 
tj. 0 Kč (slovy: nula korun českých) sazba 15% DPH 

 
C)  Cena v Kč vč. DPH 
tj. 528.165 Kč vč. DPH (slovy: pětsetdvacetosmtisícstošedesátpět korun českých) 

 
Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn. 
 
Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající 
dvě vyhotovení. 
 

 
 
V Příbrami, dne 28.11.2018     V Praze dne 29.11.2018 
 
 
Za kupujícího:      Za prodávajícího: 
 
 
 
 
 
………………………………                                        ………………………………   
 
MUDr. Stanislav Holobrada    Ing. Zdeněk Holeček 
Předseda představenstva 
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.  Jednatel společnosti RADIOMETER s.r.o. 
 




