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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č, 0-18-16-271

O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:

Zastoupená:

Adresa:
IČ:

Ba nkovnl spojeni:

Telefon, fax:
Kontaktní osoba: 26L 196 m)

(dále jen Qbjednate|)

Obchodní firma:
Za$toupená:
Adresa:
IČ:

Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovnl spojeni:
Kontaktní osoba pro PLS:

(dále jen poskytovatel)

Článek n.
PŘEDMĚT DODATKU

l. Tímto dodatkem se dop!ňuje do článku [j. smlouvy o poskytování pracovnělékařských
stužeb odstavec:
Účastnici této smlouvy se výslovně dohodli na tom, že poskvtovatel může zajlstlt některou
souČást poskytovaných pracovně|ékařských služeb prostřednictvím jiného poskytovatele
(tzv. pověřeného poskytwatele) ale ust. § 57a odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách,

2. Dáľe se mění Článek lV. smlouvy o poskytování pracovnéitékařských služeb:
Lékařské prohlídky bude poskytovateľ vykonávat v ordinackh poskytovatele, případně
pověřených poskytovatelŮ a to výhradně na území hl. m. Prähy. Změny místa je možno
provádět po předchozí dohMě obou smluvnich stran. Veškeré mimořádné nabídky a akce
se vztahuji na výkony realizované v ordinaci poskYtovate|e na adrese Ke Koupalištl
12/ 1790, Praha 8, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. TÍrnto dodatkem se mění příbha č. 1 - SPECIFIKACE CEN. PŮvodní Příloha Č. l této
smlouvy se ruŠí a nahrazuje se v plném rozsahu.
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Čiánek iĺĺ.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

j. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, Ze se seznámilý s celým obsahem tcňQtO
dodatku a s tímto obsahem souhlasi.

l, Tento dodatek se uzavírá s platností ke dni podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a s ÚČinnostĹ od L12.2017.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvnĹ strana obdrŽí po dvou vyhQtoveních.

3. Ostatní ustanoveni smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají v p|atnDsti
bzze změny.

za objednatele:

V Praze dne

za poskytovatek:

V Praze dne
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příloha č. l

SPECIFIKACE CEN

Pfeventivni/periodická prohlídka dle zákonných norem vC. zpracování Posudku
o zdravotní dokumentace

fúklc)cjni ťj cekově fyzkáhi vyšdíení Ĺe«Ýetn muč ·nĚšeÁ aevr ĺíkj
Nam. vYštÁcmi oparťjM vYšctřeM sIucM.

vshjpní/výstupni prohlidkc VC. zpracováni posudku Cl zdrav, áckumentoce
Ammr,éza zaklocnl g p'acovni . célkcve tYUäň' vyšetfeni pí&\ckým léKjľěrr, moč chm'cky, méřern <řemtho

vYšét?en' cpmi"u. scHemgove vyšetřeni yokj {j 5ílc¶u

Mimořádná prohlidka dle zákonných norem vC. zpracováni posudku q zdrovotni
dokumentcce

zákbdd q pmcovnL cekově vySetřeM prak1ic'cým 1&afem. moč chemrky, mél\ed «vr(he
ľlaku, ©etřeni pohYbovéhcl apcráSu, screeningcwé vyšetřen' a sluchv, poswieNch všCCh lékcňkYch
náleů od 5DěCľä MÚ snMse;b'ch s mm¢jřcjdrmj oroMidkm

495,- Kč

495. Kč

735. Kč

Vyšetření EMG 750.- KČ

Pořadenstvi zaměřené na ochranu zďoví pří práci a ochranu před prccovnimi
Úrazy a nemocemi z povolání

Školeni v poskytování první pomoci

Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce

900,- Kč/hod

900,- Kč/hod

900,- Kč/hod

CecvS$ou wedeny bez DPH.

V CENĚ VÝŠE UVEDENÝCH VÝKONŮ JSOU ZAHRNUTY NÁSLEDUjŕCí SLUŽBY:

Přévzetí smiuvnÍ odpovědnosh' za zajištěni kqpacit pro pokrytí zókonem stcjnc'jých
pracovnělékařských služeb objednatele.

Vedení kartotéky zaměstncjnců obje<inateíe včetně ocŕrany a ořchivoce dat souvisejídch
s pracovněíékařskými siužbami.

Aktivní $pokjpůsobenÍ při vedení |hůtn%u preventivních prohlídek. prohlídek pracovišf ci školení
první pomoci.

Provedení pravidelných preventivních prohlídek pro zaměstnqnce objednaŕele v periodách dle
zákonných norem Cb předpisů.

Pravidelné prohŇdky pracovišť Dbiednate|e s vypracov¢jnÍm závěrečné souhrnné zprávy včetně
vyhledávání rizik q předklódání náv(hu jeňch řešení,

Školení první pcmoci zarnésfnanců objednatele formou krátkých lekci, dohled nad prostředky
pro po$kytnutÍ první pomoci v rámci pravidehých kontrol pracovišf.

Odborná porodna pracovního lékařství pro zaměstnance cbjtmnatde zaměřením no
ochranu zdraví pň prOci.
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Rozbory procovních neschopnosfÍ zQměstnanců q jejicŕi statj$tické vYhodnccení na žádost
objednatele.

Prcvidelné seznomování s novinkami q kcnzultace v oblasti pKjcovnho lékaMvI s vedením
společnosti objednatele.

Řízeni pracovnělékařských služeb s ohledem na co nejefektivnější využitI času a finončnich
prostředků objednatele.

poskytovatel je ocrávněn v každém následujicim kalendářním roce upravit jednotkové ceny výše
uvedených výkonŮ vŽdy o stejný počet procentních bodŮ, kolik činila mira inňace za uplyndý
kalendářní rok, a to vždy k l. dubnu. ostatní výkony zdravotní péče budou poskytovány dle
požadavkŮ objednatele a aktuálniho ceníku společností BlueCare s. r.o.

za objednatele:

V Praze dne

za poskytovatele:

V Praze dne
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