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Smlouvy o provedeni Iékafského vyéetf'eni zaméstnancfl
a odbéru biologicch vzorkl": (dle vyiédéni zaméstnavatele)

uzavfeny mezi niie uvedenjrmi smluvnimi stranami

Smluvni strany

ViTKOVICE STEEL, a.s.
se sidlem: Ceskobratrské 3321/46 702 00 Ostrava — Moravské Ostrava
zastoupené: ditelem pro nékup

zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Ostravé, oddfl B, vloika E. 3243

ICC: 27801454
DIC: CZ699006258

kontaktni osoba (tel. éislo, e-mail):

déle jen objednatel

Méstské nemocnice Ostrava, pfispévkové organizace
se sidlem: Nemocniéni 898/20A 728 80 Ostrava-Moravské Ostrava
zastoupené: feditelem
zf‘izené usnesenim Zastupitelstva Statutérniho mésta Ostravy, zfizovaci listina ve znéni usneseni
é. 2509/1014/32 ze due 21. 5. 2014, pfispévkové organizace nezapsané vchodnim rejstfiku;
registrace poskytovatele zdravotnich sluieb rozhodnutim odboru zdravotnic’cvi Krajského fifadu
Moravskoslezského kraje, éj. MSK 70628/2022 ze dne 15.6.2022 ve znéni néslednjrch rozhodnuti
0 registraci

1C0: 00 63 51 62
DIC: CZ 00 63 51 62
Penéini fistav: Ceskoslovenské 0bch0dni banka a.s., hlavni poboéka Ostrava
Cislo fiétu: 374027793/0300

déle jen zhotovitel

1.
Smluvni strany se dohodly, V souladu s ustanovenim 61. VI. odst. 1 Smlouvy 0 provedeni
lékaf‘ského vyéetf‘eni zaméstnancfi a 0dbéru biologickych VZOI‘kfi (dle vyiédéni
zaméstnavatele), ev. é. PR/327/2013, jimi uzavfené dne 8.7.2013 (déle jen ,,Sm10uva“), na
pfijeti t0h0t0 Dodatku 6. 1, kterym se méni nésledujici néleiitosti smlouvy:

a) Nézev a obsah Pfflohy 6. 3:
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Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

NOV}? nézeV Pfilohy 5:. 3 zni: Specifikace vykonfi poskytovatele - pf'ehled
poskytovanych sluieb na Protialkoholni zéchytné stanici.

b) Odst. 1., 2., 3. 61. IV. se nahrazuje Odst. spofadovym éislem 1. snésledujicim
textem:
,,1. Sjednanc’l cena je cenou za dohodnuté plnénz’ v misté provedeni nebo
zabezpeéeni pfepravy odebranych vzorki’z k vyéetfenz’. Vcené jsou zahrnuty
ve§keré nc’lklady zhotovitele spojené s provedenim sjednanych vgkonft. Ke zméné
ceny mi’tée dojit v dfisledku zmény obecné zévaznych pfedpisfi upravujz’cz’ch cenu
zdravotnickych vykonfl a interniho cenz’ku zhotovitele. Smluvm’ strany se dohodly
na tom, 5e ceny poiadovangch vykonfi budou hrazeny dle Cenz’ku MNO, platného
v dobé provedem’ vy’konfi, zvef'ejnéného na webovych strc’znkc’zch nemocnice.
Odmitnuti zmény ceny zaklc’zdc’z oprévnénz’ smluvnich stran vypovédét smlouvu
s 30-ti denm’ vypovédni dobou.“
Odst. 2. a 3. 61. IV. se nepouiiji.

c) Odst. 4., 61. IV se méni takto:
,,Faktura bude d01'uéena elektronicky z e—mailu: dwgimmqémaggm na
doruéovacz’ e-mailovou adresu objednatele: mdaena(62>vifkoviceszieel.com
nejpozdéji d0 10. kalendc’uv'nz’ho dne mész’ce ndsledujicz’ho p0 mésici, ve kterém bylo
provedeno vysvetf'enz’ a probéhlo zdanitelné plnénz’. Podrobnosli k elektronické
fakturaci jsou prv'edmétem samostatné uzavf'ené Dohody 0 elektronické fakturaci
mezi smluvnimi stranami.
Mezi smluvnz’mi stranami byla dohodnuta splatnostfaktur ve lhfité 15 dni ode dne
dorucvenifaktury objednateli.
Ve sporny’ch pf‘ipadech doruéem’ se mc’z za to, ie faktura byla doruéena nejpozdéji

’(‘
ltf'eti den ode dne odeslén .

2.
Smluvni strany se dohodly, ie tento dodatek, stejné jako Smlouva a souvisejici dokumenty,
na které dopadé fiéinnost ustanoveni zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch
fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv (zékon o registru
smluv), bude uvefejnén V registru smluv, a to v celém jeho rozsahu. Dodatek se stane
fiéinnym jeho uvefejnénim V registru smluv, které zajisti bez zbyteéného odkladu p0 jejim
uzavf'eni zhotovitel.

3.
Ostatni ustanoveni Smlouvy uzavf‘ené smluvnimi stranami zfistévaji beze zmén. Dodatek E.
1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, podepsanych oprévnénymi
zéstupci smluvnich stran, pfiéemi objednatel a zhotovitel obdrii p0 jednom vyhotoveni.

4.
Nedflnou souéésti tohoto dodatku jsou nésledujici pfflohy:
Pffloha 6. 3 Specifikace Vykonfi poskytovatele — pfehled poskytovanych sluieb na
Protialkoholni zéchytné stanici

2/3

Nemocniéni 898/20A
728 80 Ostrava ~ Moravské Ostrava



Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

Za zhotovitele

’i 5 08 2822
VOstravé dne ....................
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Za objednatele

V x ” ”/7V Ostrave dne %9‘W‘



Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

Pfiloha 6. 3

Evidenéni éislo
SM
poiéislol rok pracoviété

Smlouvy o provedeni Iékafského vyéetieni zaméstnancfl a odbéru biologicky'Ich
vzorkfi (dle vyiédéni zaméstnavatele)

Specifikace Wkonfi poskvtovatele — piehled poskvtovam’lch sluieb na
Protialkoholni zéchvtné stanici

Cflené vyéetfeni internistou (11022)
Komplex odbér biologického materiélu (06119)

lkon sestry V den pracovniho klidu a pracovniho volna (06137)

Vykon sestry V dobé 22:00 - 06:00 hod. (06135)

Vyéetf‘eni alkotestem (38210)

Poplatek za manipulaci a pfepravu biologického vzorku do FN Ostrava

Cenik Méstské nemocnice Ostrava: www.111nofcz/cenikwsiuzeb
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