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Dodatek č. l
00102/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb
.Souvisážc 3-;

uzavřený níže uvedeného dnc, měsíce a roku mc

Sang Lab klinická la boratoř, s.r.o.

se sídlem: Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary

mstoupená:

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

zápis: pod sp. Zn. C 10836 vedená u Kraj ského soudu V Plzni

IČO: 252 30 271

DIČ: CZ25230271

bankovní spojení: ČSOB, a. s,

číslo účtu: 152254210/0300

„poskytovatel“)(dále jen,

Státní zdravotní ústav

se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10,

MU Dr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelemzastoupený:

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

IČO: 75010330

DIČ: CZ75010330

bankovní spojení: ČNB Praha 1

číslo účtu: 1730101/0710

(dá1e jen „013i ednatcl“)

(zhotovitel a objednatel sp01ečně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní

stran?)

ČLI

1. Smluvní strany shodně konstatují. žc mezi nimi byla dne 1.4.2019 uzavřena smlouva

0 poskytování služeb reg. č. JES 76/2019,

2. Smluvní strany se dohodly, že 'if-I od nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku mění

smlouva takto:předmětná

u) V článku Iodst, 2 Se mční tcxl:

„odběry vzorků Žilní krve. jejich následná laboratorní analýza 9.1 poskytnutí výsledků

objednaleli, Jedná Sc o stanovení celkového cholesterolu, HD11- a LDLAcholeslerolu

výpočtem, tri g lycerídů, TSI] m glykovaného homogloblnu (llel C) V Žilní krvi u

respondentů studie EHES.



Lékařské vyšetření, odběr žilní krve 2] analýza budou real ízovány V rámci této

V Lab a 10 na těchto dvou ú7emníchsmlouvy Sang -( klinická laboratoř, SLO..

pracovištích (dále jen UP“):

ÚP Karlovy Vary. Bezručova 1098/ 10, 360 01 Karlovy Vary, kde bude
vyšetřeno

maximálně 40 respondentů,

ÚP Sokolov., Lékařský dům TlLlA nábřeží Petra Bezruče 430/9, 356 01 Sokolov, kde

bude maximálně 30vyšetřeno respondentů.“

a nahrazuje se nov ým textem tímto zněním:

„odběry vzorků žilní krve, jejich náslcdná laboratorní analýza a poskytnutí

výsledků obiednateli. Jedná se o stanovení celkového cholesterolu, HDL- a LDL-

cholesterolu výpočtem, tríglycerídů, TSH a glykovane'ho hemoglobinu (1 IbAlc) V

žilní krvi u respondentů studie EHES.

Lékařské
Vyšetření, odběr ži lní krve a analýza* budou realizovány V rámci této

smlouvy v Sang Lab
klinická laboratoř, sro, 'cl to na těchto dvou územních

pracovištích (dále jen UF'):

ÚP Karlovy Vm. Bezručova 1098/ 10, 360 01 Karlovy Vary, kde bude
vyšetřeno

maximálně 44 respondentů,

ÚP Sokol ov, Lékařský dům TILIA nábřeží Petra Bezruče 430/9, 356 01 Sokolov,

kde bude vyšetřeno maximálně 34 respondentů, “

b) V čl, 3 odst, 2 se mění text:

„V rámci pl nění předmětu smlouvy bude vyšctřcno cel kem CCEl 70 osob, tedy

celková cena se bude rovnat násobku částky l 000.- Kč včetně DPH a počtu

vyšetřených osob. maximálně dn
výše

70 000,-Kč, Z toho cca 30 osob bude

vyšetřeno V Sokolově, Lékařský dům TlLlA, nábřeží Petra Bezruče 430/9, 356 01

Sokolov a cca 40 osob bude vyšetřeno V Karlových Varech, V klinické laboratoří

Bezručova 360 01Sanglab, 1098/10, Karlovy Vary.“

a nahrazuje se novým textem S tímto zněním:

„V rámci plnění předmětu smlouvy bude v y šetřeno celkem cca 78 osob, tedy

celková cena se bude rovnat násobku částky l 000,- Kč včetně DPH 'rl počtu

Vyšetřených osob, maximálně do výše 78 000,-Kč. Z toho cca 34 osob bude

vyšetřeno v Sokolově, Lékařský dům TILIA, nábřeží Petra Bezruče 430/9, 356 01

Sokolov a cca 44 osob bude vyšetřeno v Karlových Varech, V klinické laboratoří

Sanglab, Bezručova 1098/ 1 0, 360 01, Karlovy Vany.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn,



Č1. Il.

1. Tento dodatek obsahuje tři (3) strany a je Vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopísech.

Z nichž objednatel o bdrží 3 vyhotovení a zhotovitel l vyhotovení .

2, Dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu poslední ZC smluvních stran,

nestanoví -li předpisy týkající se Registru smluv, jinak.

3. Smluvní
strany prohlašuj í, že si tento dodatek přečetl yt jeho obsahu porozuměly a

tento uzavírají nikoli v tísni, ani Za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož

připojuji své podpisy,

V Karlových Varech dne V Praze dne Z 3 'GL' 20m

Ing. Mgr.
David ngna/rýMBA, ~~ 'MUDr. Pavsl Březovský., MBA

řediteljednatel

Sang Lab klinická laboratoř, S,T.O. Státní zdravotni ústav
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