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Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami: 

Fakultní nemocnice Ostrava 
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11. 90 
Zastoupena: Doc. MUDr. Petrem Vávrou, Ph.O. , ředitelem 
IČO 00843989 
DIČ CZ00843989 
dále jen „objednatel", na straně jedné 

a 

PROFITERM PROCZECH s.r.o. 
se sídlem Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava 
Zastoupena: René Mydlarčíkem , jednatelem 
IČO 035437 49 
DIČ CZ03543749 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vl. 60426 
Osoby pro věci smluvní: 
Osoby pro věci technické

Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel" , na straně druhé 

Osoby jednající jménem obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněné tento dodatek 
podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění článek I. Předmět smlouvy bod 2. a článek li. 
Cena díla bod 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

I. Předmět smlouvy 

2. Rozsah díla je specifikován přílohou č.1 této smlouvy a přílohou č . 1 dodatku č . 1 
smlouvy a zahrnuje realizaci Rozšíření a zprovoznění potrubní pošty Sumetzberger 
v objektu přístavby gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Ostrava a instalaci 
klimatizace pro mezipřejezd potrubní pošty. 

li. Cena díla 

1. Cena díla, v rozsahu dle čl. I. této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem o 
cenách jako cena smluvní, je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k řádnému užívání díla. Cena díla zahrnuje cenu materiálu, prací, 
manipulaci, dopravu a c1n1 celkem bez DPH 1.933.331,- Kč (slovy 
jedenmilióndevětsettřicettřitisíctřistatřicetjedna korun českých ). Tato cena je platná a 
neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny 
pouze v případě , že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty 
nebo změně rozsahu díla. 



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a 
účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Nf bídka ze dne 5.12.2018 

Datum: / 1C 1 H ·/'( 

Objednatel: , 

ředitel 
Fakultní nemocnice Ostrava 

Datum: _/ O- /I. 2-. 2.o ,1B 

~

f;lQFliT~_R.f\1 @ 
PR()CLECH sr.o. 

hall,.ovlcká ,2055, 710 00 Ostrava 10 
IČ : o;;s,13749 DIC· CZ03J43749 



Příloha č. l dodatku 

Vaše značka/ze dne 

i 

L 

Naše značka/vyřizuje 

Fakultní nemocnice Ostrava 

i 

_J 

V Ostravě dne 

5.12.2018 

Nabídka na instalaci klimatizace pro mezipřejezd potrubní pošty, realizovaný v rámci 
zakázky „Rozšíření a zprovoznění potrubní pošty Sumetzberger v objektu přístavby 
gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Ostrava" 

Vážený pane inženýre, 

na základě Vašeho požadavku Vám tímto předkládám nabídku na realizaci klimatizace, která bude sloužit pro 

potřeby chlazení prostoru mezipřejezdu potrubní pošty, který je realizován v rámci výše uvedené zakázky. 

V rámci této nabídky uvažujeme dodání kompletní nástěnné chladící jednotky včetně venkovní kondenzační 

jednotky, souvisejícího montážního materiálu, montážních prací a zprovozněn í. 

Celková cena realizace (dodávka materiálu, práce, doprava) činí .... 73 585,- Kč bez DPH 

Zahájení realizace: dle dostupnosti zařízení 
Doba realizace: cca 1 týden (v případě objednání do 10.12.2018 dodání do konce roku 2018) 
Platební podmínky dle podepsané smlouvy o dílo 
Záruka na nově dodané části : 24 měsíců 

Pro realizaci nemocnice zajistí prostory pro umístění souvisejícího zařízení. 

V případě zájmu o realizaci prosím o objednán í. 

PROFITERM PROCZECH u.o,; 
Michálkovická 2055 
710 00 Ostrava 10 

telefon: +420 595 222 111 
tax: +420 595 222 100 
mobil kancelář: +420 602 794 219 

/ 

KS Ostrava. oddil C. vložka 60426 
I ČO: 03543749 
DIČ: CZ03543749 I ISO 9001:2008 

infolruprofiterm.com 
www.POTRUBNIPOSTA.cz 




