
Dodatek č.1 

Smlouvy o poskytování komplexních servisních služeb 
číslo K643/21 ze dne 20.12.2021 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění 

1. 
Smluvní strany 

1.1 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 

Maxima Gorkého 77 
541 21 Trutnov - Kryblice 
IČ: 260 00 237 
DIČ: CZ 699 004 900 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Trutnov 
Číslo účtu: 186 345 575 I 0300 
Zastoupena: Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.O. 

předsedou správní rady 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka č. 2334 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel") 

a 

1.2 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 

Juarezova 17 
160 00 Praha 6 
IČ: 25099019 
DIČ: CZ25099019 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupena: 

ČSOB, a.s., Praha 
000166-0800060853/0300 
xxxx, předsedou představenstva 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 4492 
jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „poskytovatel") 

2. 

Předmět dodatku 

2.1 V souladu s ustanovením Smlouvy o poskytování komplexních servisních služeb ze dne 20.12.2021, dle 
odstavce číslo 15.4 a odstavce číslo 16.5, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 této 
smlouvy. 

2.2 Předmětem dodatku je změna v seznamu servisované techniky, specifikované v příloze číslo 1, Soupise 
přístrojů a zařízení a kalkulace smluvního servisu, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování 
komplexních servisních služeb ze dne 20.12.2021. 



2.3 Změna v seznamu servisované techniky vychází ze skutečnosti, že vlivem obměny techniky a s účinností 
od 1.4.2022 došlo k vyřazení a demontáži rtg zařízení Kodak DirectView DR3500, výrobní číslo: 3500090 
umístěného na ROG chirurgie, rtg vyšetřovna číslo 1. Přístroj je v Soupise specifikován pod pořadovým 
číslem 3. 

2.4 Smluvní strany se dohodli, že na základě těchto skutečností, uzavřou dodatek číslo 1, který bude 
odpovídat aktuálnímu stavu. Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1 bude nová příloha - Soupis 
přístrojů a zařízení, který bude odpovídat současnému stavu smluvně servisované techniky. 

2.5 Tato změna je platná k datu 1.4.2022. 

3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytováni komplexních servisních služeb ze dne 20.12.2021 zůstávají v 
platnosti beze změny. 

3.2 Součástí dodatku číslo 1 Smlouvy o poskytování komplexních servisních služeb jsou nové přílohy č. 1 a 2: 

Příloha číslo 1: 
Příloha číslo 2: 

Soupis přístrojů a zařízení a kalkulace smluvního servisu platný od 1.4.2022 
Soupis přístrojů a zařízení a kalendář provádění BTK, ER a AK platný od 1.4.2022 

3.3 Tento dodatek číslo 1 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení 
dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku. 

3.4 Tento dodatek číslo 1 nabývá platnosti dnem podpisu s účinností ode dne 1.4.2022. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Soupis přístrojů a zařízení a kalkulace smluvního servisu platný od 1.4.2022. 

Příloha č. 2: Soupis přístrojů a zařízení a kalendář provádění BTK, ER a AK platný od 1.4.2022. 

Objednatel: 

V Trutnově dne 16.6.2022___  

4. 

Podpisy smluvních stran 

Ing. Miroslav Procházka, Ph.O. 

předseda správní rady 



Poskytovatel: 

V Praze dne 31.03.2022 

, 

xxxx
předseda představenstva 



Příloha č. 1 

Dodatku číslo 1 Smlouvy o poskytování komplexních servisních služeb 

•·· Soupis přístrojů a zařízení a kalkulace smluvního servisu s platností od 1.4.2022 ---

zhotovitel: 
Promedica Praha Group, a.s. 
Juarezova 17 
160 00 Praha 6 
IČO: 25099019 
DIČ: CZ25099019 

Rozsah poskytovaných sl užeb dle s mlouvy odst. li.: 
a/ průběžné odstraňováni vzniklých poruch , včetně cestovních nákladů servisních techniků nutných k plněni smlouvy (OPS) 

objednatel: 
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 
Maxima Gorkého 77 
541 21 Trutnov - Kryblice 
IČO: 26000237 
DIČ: CZ699004900 

b/ dodávky a výměny veškerých potřebných náhradních dilů, spotřebního materiálu přímo související s daným přístrojem nebo zařízením, včetně rtg zářičů mimo DR detektorů (ND FULL) 
c/ dodávky náhradních dílů se slevou 25% na veškeré potřebné náhradní díly a spotřebního materiálu přímo související s daným přístrojem nebo zařízením (ND-25) 
d/ prováděni periodických bezpečnostně technických kontrol dle Zákona č.89/2021 Sb., v platném znění (BTK) 
e/ prováděni standardních vylepšeni a aktualizaci přístrojů a zařízení. tj softwarové modifikace, update počítačových systému přístrojů nebo zařízeni dle technických zpráv od výrobce (v rámci OPS) 
f/ prováděni pravidelné elektrické revize na el. zařízeních dle ČSN EN 60 601, ČSN EN 62 353 a dalších norem souvisejících, a to 1 x ročně (ER) 
g/ aplikačnl podpora, kontrola kvality zobrazeni, prováděni uživatelské instruktaže dle požadavků obsluhy (AK) 

Soupis přístrojů a kalkulace pro období 2022 a následujici 
r,0r pnstroJ "yrobn, u111,stei,• 1PS�N(' BTK rR 

,s za1'1zen1 é1slo , ,oznamka rne,,ce :e,i ,;n� rocet:, .:ik ce'la•Jedn0tk•J pocet:•·ok cena'1ednotl\u i• >cet,, •)k 
1 DR 3500 3500075 Interna / ND-25 12 120 000 2 12 000 1 5 800 1 
2 CR Classic 21182 Interna / ND-25 12 20 000 2 6 000 o o 1 
4 CR Classic 22805 Chirurgie I ND-25 12 20 000 2 6 000 o o 1 
5 DRX Evolution Plus 10511 Chirurgie / ND FULL 12 250 000 2 16 000 1 5 800 1 

Cena celkem za rok (12 měsícu) bez 21 % DPH 
Cena celkem za rok (12 měsíců) vč. 21% DPH 

Cena celkem za rok (od 1.4.2022 do 31.12.2022) bez 21 % DPH 
Cena celkem za rok {od 1.4.2022 do 31.12.2022) vč. 21% DPH 
Cena za každý měsíc pro období od 1.4.2022 bez 21% DPH 
Cena za každý měsíc pro období od. 1.4. 2022 vč. 21 % DPH 

Podpisy smluvních stran: 

AK 
cena:iednot• u 

12 000 
6 000 
6 000 

12 000 

V Praze dne:?31.3.2022 V Trotoo,ě doe

16.6.2022

r.ena 
ceikem 

161 800,· Kč 
38 000,- Kč 
38 000,- Kč 

299 800,- Kč 
537 600,- Kč 
650 496,- Kč 

403 200,- Kč 
487 872,- Kč 

44 800,- Kč 
54 208,- Kč 



zhotovitel: 
Promedica Praha Group, a.s. 
Juarezova 17 
160 00 Praha 6 
ICO: 25099019 
DIC: CZ25099019 

Rozsah poskytovaných služeb dle smlouvy odst. li.: 

Příloha č. 2 
Dodatku číslo 1 Smlouvy o poskytováni komplexních servisních služeb 

Soupis přístrojů a zařízeni a kalendář provádění BTK, ER a AK s platností od 1.4.2022 

objednatel: 
Oblastni nemocnice Trutnov, a.s. 

Maxima Gorkého 77 
541 21 Trutnov - Kryblice 
ICO: 26000237 
DIC: CZ699004900 

a/ průběžné odstraňováni vzniklých poruch, včetně cestovních nákladů servisních techniků nutných k plněni smlouvy (OPS) 
b/ dodávky a výměny veškerých potřebných náhradnich dilů, spotřebního materiálu přimo souvisejici s daným přístrojem nebo zařizenim, včetně rtg zářičů mimo DR detektorů (ND FULL) 
r:J dodávky náhradních dílů se slevou 25% na veškeré potřebné náhradní dily a spotřebního materiálu přimo související s daným přístrojem nebo zařizením (ND-25) 
d/ prováděni periodických bezpečnostně technických kontrol dle Zákona č.89/2021 Sb., v platném zněni (BTK) 
e/ prováděni standardnich vylepšeni a aktualizaci přístrojů a zařízeni, tj. softwarové modifikace, update počítačových systémů přístrojů nebo zařízeni dle technických zpráv od výrobce (v rámci OPS) 
f/ prováděni pravidelné elektrické revize na el. zařízeních dle CSN EN 60 601, CSN EN 62 353 a dalších norem souvisejicich, a to 1 x ročně (ER) 
g/ aplikační podpora, kontrola kvality zobrazeni, prováděni uživatelské instruktáže dle požadavku obsluhy (AK) 

Soupis přístrojů a zařizeni a ka,lendář provádění BTK, ER a AK pro obdobi 2022 a následujici 
.,or pr s1roJ vy,·obnr .1mrstE r IP5+NL' tlTK ER AK Pomamka 
crs Zf ř1zen1 éislo poznan-Kil I• r , . ro, :et.:ro� mésrc. pot.et/rok m, ,s _ POCPt:rok més 
1 DR 3500 3500075 Interna / ND-25 24 / 48 hod 2 6 + 12 1 12 1 dle požadavku náhradni dily ND-25 
2 CR Classic 21182 Interna/ ND-25 24 I 48 hod 2 6 + 12 o o 1 dle požadavku náhradní díly ND-25 
3 CR Classic 22805 Chirurgie/ ND-25 24 / 48 hod 2 6 + 12 o o 1 dle požadavku náhradní dily ND-25 
4 DRX Evo lution Plus 10511 Chirurgie/ ND FULL 24 / 48 hod 2 3+9 1 3 1 dle požadavku náhradni díly ND FULL 

Podpisy smluvních stran: 

V Praze dne:  31.3.2022 VTmtoo,ědooc ...

16.06.2022




