
Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. – rdg oddělení – zkoušky provozní stálosti rtg přístrojů

 

Dodatek ke Smlouvě o dílo ZPS ze dne 1.10.2007

Č. j. 1 / 2019

1. Podle ustanovení odst. V. Úhrada díla, čl. 2, (změny v rtg přístrojovém vybavení) se 
mění  celková  roční  cena  ze  186.696,-  Kč na  191.691,-  Kč.  Měsíční  částka  činí: 
15.974,- Kč

2. Všechny částky jsou uvedeny bez platné sazby DPH.  Ke všem účtovaným částkám 
bude vždy připočtena DPH v aktuálně platné sazbě.

3.  Uvedené  změny  nabývají  účinnosti  a  stávají  se  předmětem  Smlouvy  o  dílo  dne 
15.3.2019

4. Dodatek  ke smlouvě  o dílo  je proveden ve dvou shodných vyhotoveních.  Každá 
strana obdrží jedno vyhotovení. 

5. Objednatel i Zhotovitel po přečtení tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo prohlašují, že 
souhlasí  s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů,  jejich 
pravé  a  svobodné  vůle  a  nebyl  ujednán  v  tísni,  ani  za  jinak  jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Přílohy:   Příloha č. 1 Předmětná část Smlouvy o dílo ze dne 1.10.2007    
Příloha č. 2    Ceník testů ZPS (platný od 28.1.2019)

V  Liberci dne:  15.3..2019

______________________________                       _____________________________
  Zhotovitel: ( podpis/razítko )                                    Objednatel: ( podpis/razítko )
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Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. – rdg oddělení – zkoušky provozní stálosti rtg přístrojů

Příloha č. 1          Předmětná část Smlouvy o dílo ze dne 1.10.2007   

Smlouva o dílo

podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi:

1. Zhotovitel: ROMANČÍK servis rtg techniky
2. Objednatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o.

V. Úhrada díla:

2. V případě úpravy cen po legislativní změně rozsahu prováděných testů, nebo změn v 
počtu přístrojového vybavení, budou nové ceny předem projednány s Objednatelem 
a  uvedeny v  Dodatku ke  Smlouvě o  dílo.  Zhotovitel  si  vyhrazuje  právo úpravy 
sazby cen za prováděné Zkoušky provozní stálosti podle míry inflace české měny a 
úpravy sazby cestovného podle aktuální ceny PHM.
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