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Dodatek č.1  

k Servisní smlouvě č. NOA/432751 ze dne 12.09.2018 

uzavřené dle § 1746 odst. 2.) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
mezi 

 

1. objednatelem:  Fakultní nemocnice Hradec Králové  

sídlo:   Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

IČ:   00179906 

DIČ:   CZ00179906 

zastoupený: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem    
(dále jen „objednatel“) 

a 

 

2. poskytovatelem: Messer Technogas s.r.o. 
sídlo:  Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 

IČ:  40764788 

DIČ:  CZ40764788 

Spol. vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod zn. C/3638 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 12.09.2018 servisní smlouvu (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele provádět po dobu neurčitou servis 
zdravotnické přístrojové techniky včetně bezpečnostně technických kontrol.  

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 
18.05.2018, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku 
přístroje pro inhalační léčbu iNO s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
perinatologického centra FNHK - Přístroj pro inhalační léčbu iNO“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadaná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. a nabídkou 
poskytovatele ze dne 29.05.2018. 

Smluvní strany se nyní dohodly na změny smlouvy. Tímto dodatkem se Čl. 2. Cena upravuje 

tak, aby byl v souladu s podanou cenovou nabídkou.  
 

Čl. 2. Cena odst. 2.1 Cena smlouvy nově zní:  
 

2. Cena 

2.1 Cena 

Smluvní cena servisu dle této smlouvy bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná po dobu 48 měsíců od data účinnosti smlouvy – tedy po dobu 48 měsíců od 
konce záruční doby na dodané ZP v rámci realizace veřejné zakázky na dodávku vybavení 
s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra 
FNHK - Přístroj pro inhalační léčbu iNO“ v rozsahu nabídky poskytovatele ze dne 

29.5.2018.  

Smluvní cena servisu dle této smlouvy činí 88.237,86 Kč bez DPH ročně. 
Smluvní cena servisu dle této smlouvy činí 106.767,81 Kč včetně DPH ročně. 
Fakturovanou smluvní cenou servisu včetně DPH v každém kalendářním roce bude cena bez 
DPH zvýšená o aktuálně platné sazby DPH. 
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Specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v Příloze č. 2, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.  

Cena za servis zahrnuje veškeré náklady (např. náklady na dopravu, mzdové náklady, 
pravidelně obměňované náhradní díly, atd.), rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový) po 
celou dobu platnosti servisní smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v 

zadávací dokumentaci. Dále zahrnuje likvidaci obalů a odpadu. 

Cena za servis může být, po uplynutí 48 měsíců platnosti smlouvy, upravena. Tato úprava 
může být provedena maximálně 1x v kalendářním roce s platností min. 12 měsíců. Přípustná 
změna ceny je následující: 

 Cena za servis: 

o Cena bez DPH (Může činit maximálně cenu stanovenou touto smlouvou. V 
případě, že oficiální míra inflace zveřejněná Českým statistickým úřadem za 
předchozí kalendářní rok dosáhla více než 5 %, může být cena navýšena 
maximálně o rozdíl převyšující výši 5 % inflace). 

o DPH xx % (aktuálně platná snížená sazba) 
o DPH xx % (aktuálně platná sazba základní) 
o Cena celkem, včetně DPH 

Tato úprava může být provedena jednostranným písemným právním úkonem. 
  

Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, nejdříve však ukončením záruky na zboží 
dodaného v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 18.05.2018, a to na základě 
výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem 
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra FNHK - 

Přístroj pro inhalační léčbu iNO“ a nabídkou poskytovatele ze dne 29.05.2018.  

 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, 
vážnou a úplnou vůli, prostou omylů a že tento dodatek neuzavírají v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy. 
 

V Hradci Králové 18.9.2019 V Praze 9.9.2019

 

 

 

 

 

 

………………………………..   ……………………………….. 
Za objednatele:      Za poskytovatele: 

Fakultní nemocnice Hradec Králové                        Messer Technogas s.r.o.   

 


