
Dodatek č. 8 Smlouvy O dílo 

Označení smluvních stran 
Nemocnice Strakonice, a.s. 
se sídlem: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 
IČ: 26095181 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1465 
ba“'<°V“f Sr›°1‹=›“Í= 
zastoupená MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva 
a lng. Jiřím Švecem, členem představenstva 
(dále jen ,,objednatel")

a 
Medicalc software s.r.o. 
se sídlem: Pod Švabinami 13, Plzeň 312 00 
IČ: 26 35 05 13 
Dıčz czze 35 O5 13 
'°a“'<°V“Í5P°i@“Í= 
zastoupená Mgr. Kamilou Burešovou, jednatelkou 
(dále jen ,,Zhotovitel”) 

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy O dílo uzavřené dne 1.2.2006, ve znění pozdějších 
dodatků (dálejen „Smlouva o dílo") a proto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírajítento dodatek č.8 
ke Smlouvě O dílo,(dále jen ,,Dodatek"): 

Článek 1 

Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně shora uvedené smlouvy, a to takto: 

O Smluvní strany se s účinností od 1.9.2021 dohodly, že předmětem smlouvy bude rozšíření 
údržby o údržbu rozhraní analyzátorů Siemens CS 2000 a ACL TOP 550 CTS (dále jen NIS). 

0 Dále se mluvní strany se dohodly, že v Článku 3 Cena a platební podmínky se paušální částka 
navyšuje o 400 CZK, nové znění Článku 3 ods. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se v celém rozsahu 
tímto novým zněním: 
,,1. Cena za údržbu NIS je stanovena měsíčnı' paušální částkou ve výší 73 260,- CZK bez DPH (slovy: 
Sedmdesát tři tisíce dvě ste sedesát korun českých) splatnou od 1.9.2021 a Zahrnuje všechny 
náklady zhotovitele. ” 

Článek 2. 
Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatním Zůstává smlouva beze změn. 
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Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Tento dodatekje platný dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 1.9.2021, od 
kterého se podle tohoto dodatku Smluvní Strany řídí. 

Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně a že odpovídá jejich pravé 
vůli, na důkaz toho smluvní strany připojují Své vlastnoruční podpisy. 
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