
DODATEK č. 1 
ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zapsaný:
Bankovní spojení: 
Účet:

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Paseka 145, 783 97 Paseka

. - ředitelka OLÚ
00849081
CZ00849081
KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 947

Telefon:
Zástupci zhotovitele oprávněni k jednání v organizačně-technických záležitostech smlouvy:
- ve věcech technických:
- ve věcech obchodních:

(dále jen „zhotovitel44)

Objednatel:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Účet:
Telefon:;
E mail:

Lékárna Relax, s.r.o.
Dr. Beneše 94, 783 91 Uničov

28629426

salus@lekamarelax.cz

Obě výše uvedené strany se dohodly na základě ustanovení článku 4. Cenové a platební podmínky, 
bod 1. na změně ceny dle přiloženého platného ceníku od 1.9.2021.

V Pasece d n e : 2 .^  . 2 ^ 2 - 'f V Uničově dne : Q* í'i ^

za zhotovitele

mailto:salus@lekamarelax.cz


KONCOVÝ CENÍK - ZÁKLADNÍ
OLÚ Paseka IČ: 00849081 Rok: 2021

č. Název Jedn. bez DPH |%DPH jCelkem
1 povlak na  přikrývku ks

2 povlak na  přikrývku malý ks

3 povlak na  polštář ks

4 povlak na  polštář m alý ks

5 prostěradlo obyčejné ks

6 prostěradlo s gum ou, froté ks
7 prostěradlo obyč., napínací m alé ks

8 prostěradlo obyč., dvojité ks

9 prostěradlo fro té dvojité ks

10 podložka ks

11 ručník obyčejný, froté ks

12 ručník obyčejný, fro té m alý ks
13 utěrka ks

14 osuška obyčejná, froté ks

15 ubrousek, prostírání ks

16 ubrus ks
17 ubrus m alý do 70x70, napron ks

18 ubrus banketní ks

19 sukně na stůl ks
20 předložka ks
21 hadr ks

22 m op, zem ovka ks
23 záclona na kg kg
24 závěs n a  kg kg
25 deka ks
26 deka m alá, dětská ks

27 deka m olitanová, prošívaná, péřová ks

28 přehozy, potahy na  kg kg
29 polštář výplň ks

30 polštář výplň  malý ks

31 plášť ks

32 kalhoty ks

33 šaty ks

34 rondon, b lůza ks

35 zástěra ks

36 sukně ks
37 košile ks

38 halena ks

39 m ikina, svetr ks

40 kraťasy ks
41 bunda, kabát ks

42 tričko, rolák, tílko ks

43 trenýrky ks

44 kalhoty pyžamové ks

45 blůza pyžam ová ks
46 noční košile ks
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KONCOVÝ CENÍK - ZÁKLADNÍ
OLÚ Paseka IČ: 00849081 Rok: 2021

vc. Název Jedn. bez DPH |%DPH |  Celkem
47 blůza pracovní ks
48 kalhoty pracovní ks
49 blůza pracovní zim ní ks
50 kalhoty pracovní zimní ks
51 kom binéza ks
52 vesta pracovní ks
53 vesta zimní ks
54 župan ks
55 pytel na  prádlo ks
56 pytel na  prádlo malý ks
57 anděl ks
65 m andl - povlak ks
66 mandl - polštář ks
67 m andl - prostěradlo ks
68 mandl - ubrus ks
69 m andl - ubrousek, prostírání ks
72 podsedák ks
74 chňapka ks
75 potah na  podsedák ks
76 chránič m atrace, gum ovka ks
77 plena ks
78 vesta  reflexní, rozlišovák ks
79 rukavice ks
80 vesta flaušová ks
81 čepice, lodička ks
82 praní výrobních vaků ks
83 návleky ks
84 potah na  židli ks
85 rouška ks
86 ponožky ks
87 grindák ks

88 žínka ks
90 tepláky ks
91 deka larisa ks
92 podprsenka ks
93 papuče ks
94 šála ks
95 dětské oblečení ks
96 m anipulační poplatek ks

V Pasece 1.7.2021 

Vyhotovil:
vedoucí obslužného provozu 

Schválila:
vedoucí ekonomického oddělení


