
Dodatek č.1 k rámcové dohodě č.2-1/2019-1470 č. dodatku:2-11/2019-1470 
I. Smluvní strany Vojenská nemocnice Olomouc, p. o. 
Sídlo: 	Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc 
IČO: 	60800691 
DIČ: 	CZ60800691 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná: 
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 
plk. gs). MUDr. Martin Svoboda 
ČNB 
159837881/07]0 
Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář, správce nemocnice 
č. tel.: +420 9734070 I 9 č. mobil. tel.: +420 721744 I 23 e-mailová adresa: kovarm@vnol.cz 
datová schránka: mdasj3u 
Adresa pro doručování korespondence: 
Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc 
(dále jen „objednatel") 
a 
Břetislav Zemánek Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
( dále jen „zhotovitel'') 
Olomouc - Chválkovice, Selské nám. I 0/41, PSČ 779 00 12679950 
Břetislav Zemánek 
Komerční Banka 181742811/0100 
Břetislav Zemánek, č.tel: +420 605 716 483 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „OZ"') uzavtraji na verejnou zakázku, zadanou v elektronickém tržisti veřejné správy NEN. tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek·'). 
Na základě značných časových prodlev týkající se dodávky materiálu ze strany dodavatele, který je nutné dodat pro zdárné provedení samotné opravy se objednatel a zhotovitel dohodli na tomto dodatku, který upravuje níže uvedená ustanovení Rámcové dohody, jejímž předmětem je provedení díla: ,,VN Olomouc- servisní práce ZTI a ÚT". 
Důvodem tohoto dodatku je doplnění článku lll. Předmět dohody a článku IV. Cena za dílo 
III. Předmět dohody 
3.3 Součástí předmětu dohody je dodávka potřebného materiálu a komponentů k zdárnému zajištění a provedení opravy. 

IV. Cena za dílo 

4.5. Materiál potřebný pro opravu bude dodavatel fakturovat dle skutečné ceny, za kterou materiál pořídil. Prokázáním skutečné ceny bude provedeno při fakturaci doložením kopie dokladu s uvedenou cenou za materiál, který byl použit při opravě. 
4.6. Celková maximální cena 740 000 Kč bez DPH za servisní práce v uvedeném období 24 měsíců zůstává nezměněna. 
Závěrečná ustanovení 
Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Dva výtisky jsou pro potřebu objednatele. 
V Olomouci 	dne 31. l .20 l 9 
V Olomouci dne 3 l .1.20 l 9 
ředitel 
Plk. MUDr. Martin Svoboda 
podpis o otisk "''l,,ko objednatele
jednat_Jl Bř/,Zemánek 
~----- 
podpis a otisk razitka zhotovitele 
plk. g t. . 1l 
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