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Smluvní strany 
 
 

Obchodní firma:  2T engineering, s.r.o. 
IČ:                                            28259068 
Se sídlem:                                 V. P. Čkalova 502/14, 160 00 Praha 6  
Jednající:                                  Ing. Markem Torkoniakem, jednatelem 
Bankovní spojení:                      
číslo účtu:                                 
 
dále jen „prodávající“ na straně jedné 
 
 

 
 

Obchodní firma:              Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
    zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
    v Praze, oddíl B, vložka 8883 

IČ:    270 85 031 
Se sídlem:   Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 
Jednající:    MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva 
                                                         Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva      
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:                                      
 
 
dále jen „kupující“ na straně druhé 
 
se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly o dále uvedených skutečnostech tak, jak 
stanoví 

 
tento  

 
DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMOUVY 

 
Preambule 

 
Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2019 Kupní smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení 
s názvem „Zdravotnická technologie pro gynekologické oddělení“ část 1 Zdravotnická technologie, 
které kupující provedl dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, a v němž jako nejvhodnější 
nabídku vybral nabídku prodávajícího (dále jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“). 
 
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, uzavírají dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 29.10.2019, kterým se mění 

následující články smlouvy 
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Čl. II  

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

 Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění: 
 

Rozsah předmětu plnění se upravuje dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, které jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě. 

 

 

 

Čl. V 

CENA PLNĚNÍ 

 

 Smluvní strany se dohodly, že se upravuje a mění textace Čl. V Cena plnění, odst.1, a to 
následovně: 
 

       A) Cena v Kč bez DPH dle za splnění předmětu plnění v rozsahu, daném čl. II body 1 až 4, tedy 
dodávky přístrojového vybavení včetně jeho montáže a uvedení do provozu, plného zajištění 
záručního servisu včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů a včetně provádění PBTK - 
periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb.) po dobu 2 roků (tj. 
po dobu běhu záruční doby) a zajištění všech dalších činností, popsaných v čl. II bodu 4 této 
smlouvy (vyjma pozáručního servisu): 

       tj. 14.573.080,- Kč bez DPH (slovy: čtrnáct milionů pět set sedmdesát tři tisíc osmdesát korun 
českých) 

       B) sazba DPH: 

       tj. 2.948.038,80 - Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet osm tisíc třicet osm korun českých, 
osmdesát haléřů ) sazba 21% DPH 

       tj. 80.220,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě stě dvacet korun českých) sazba 15% DPH 

      C) Cena v Kč vč. DPH 
       tj. 17.601.338,80 - Kč vč. DPH (slovy: sedmnáct milionů šest set jedna tisíc tři sta třicet osm korun 

českých, osmdesát haléřů) 
 

 

 

Čl. XVI 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 Ostatní ujednání Kupní smlouvy ze dne 29.10.2019 nedotčené tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 

 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. 
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 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
  
 
 
 
 
V Příbrami, dne ………..     V Praze dne ………. 
 
 
Za kupujícího:      Za prodávajícího: 
 
 
 
……………………………………………………                                      …………………………………………………..   
 
MUDr. Stanislav Holobrada    Ing. Marek Torkoniak 
předseda představenstva     jednatel 
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.   2T engineering, s.r.o. 
 

 
……………………………………………………. 
Mgr. Tomáš Helebrant 
místopředseda představenstva  
 

 

Příloha č. 1  D2.01.01-R Výkaz výměr - spojeno se stavbou                                                                                                                                                                                                    

Příloha č. 2  D2.01.01-R Výkaz výměr - volně stojící   




