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zastoupený:
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Bankovní spojení:
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Zhotovitel:

zastoupený:
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Bankovní spojeni:
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DODATEK Č. 7

ke smlouvě o prováděni úklidových prací ze dne 28. 2. 2006

""" ' '"" Nemocníce Znojmo
podctdna

SMLUVNÍ STRANY

Nemocnice znojmo, příspěvková organizace 2 9, 03, 2013
MUDr. jana janského 11, 669 02 Znojmo
MUDr. Miroslav Kavka, MBA ředitel nemocnice číslo jednací ,r
000 92 584 DIČ CZ000925%)čl· d........ ,OČ. N- r'""""

číslo účtu "

sa a.Š.
Novodvorská 1010/14, 1420 10 Praha
JUDr. Oto Jirout, předseda představenstva
Václav Veverka, člen představenstva ,
25643169 DIČ CZ 25643169

číslo účtu
Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl b, vložka 5187

se dohodly na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 28. 2. 2006
ve znění pozdějších dodatků takto:

Na základě ustanoveni ČI. VI. Cena, odst. Vl.3.2. smlouvy o provádění úklidových prací se navyšuje
cena za pravidelný denní úklid (ČI. Vl.1.1. smlouvy) o 1,5 %. Tímto se mění text ČI. VI., odst. Vl.1.1.
smlouvy ve znění dodatků takto:

,Celková cena za pravidelný denní úklid v pracovních dnech je stanovena částkou ve výši

865 147,40 KČ měsíčně bez DPH,
181680,95 kč dph ve výši 21%,
1046 828,45 KČ měsíčně včetně DPH."

Ill.

í.
V ČI. ||. Předmět smlouvy, odst. 11.1. Smlouvy se text

µyhláškou MZ ČR číslo 195/2005 Sb., o hygienických požadavcích nq provoz zdravotnických zařIzenI, ve
znění pozdějších předpisů , a v souladu s vnitřními předpisy objednatele a platným desinfekčním řádem"

nahrazuje textem

,,vyhláškou MZ ČR číslo 306/2012 Sb., o podrňinkách předcházení vzniku a šIřenI infekčních onemocnění a o
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařkení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších
předpisů, popř. právním předpisem ji nahrazujíchn, v souladu s dalšími právními předpisy a vnitřními
předpisy Objednatele stanovenými přIIohou č. 5 této smlouvy a platným desinfekčním řádem".



2.
Do ČI. lX. Povinnosti zhotovitele se doplňuje nový odst. lX.18., který zní:

,,V návaznosti na ust. odst. 11.1. této smlouvy se zhotovitel zavážuje provádět práce v souladu s uvedenou
legislativou a pravidly upravenými předanými vnitřními předpisy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje seznámit prokazatelně s uvedenými předpisy všechny svoje zaměstnance a řídit
předané vnitřní předpisy Objednatele v souladu s normou ISO 9001."

3.
Do ČI. lX. Povinnosti zhotovitele se doplňuje nový odst. lX.19., který zní:

,,V prostorách Objednatele je zhotovitel oprávněn skladovat pouze chemické látky, které bezprostředně
využívá pro poskytováni úklidových služeb Objednateli. Množství takto skladovaných chemických látek
přitom musí být této činnosti přiměřené, tzn. uskladněné zásoby nesmí být vyšší než jejich průměrná
spotřeba na období 2 měsíců."

4,
Do ČI, X. Povinnosti objednatele se doplňuje nový odst. x.9., který zní:

,,V návaznosti na ust. odst. !1.1. této smlouvy se Objednatel zavazuje předávat Zhotoviteli vnitřní předpisy.
Tyto předpisy budou Zhotoviteli předávat prokazatelným způsobem zaměstnanci Objednatele pověření dle
odst. XlV.5. této smlouvy jednáním ve věcech provozních."

5,
Do ČI. XIV., odst. XiV.3. smlouvy se doplňuje příloha č. 5 - Seznam právních a vnitřních předpisů dle ČI. ll.
odst. 11.1 smlouvy.

6.
Z důvodu personálnIch změn se mění ČI. XIV. Ostatní ujednání odst. XlV.5. Smlouvy takto :

nX|V.5. Při realizaci plněni této smlouvy jsou za každou smluvní stranu oprávněny jednat tyto osoby:

Za objednatele:

Za dodavatele:

ve věcech smluvních - MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ve věcech provozních -

ve věcech smluvních - JUDr. Oto Jirout
Václav Veverka

ve věcech provozních -

IV.

1. Ostatní ustanoveni smlouvy a jejich příloh se nemění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.



=

3. Tento dodatek je vyhotoven 3. stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve znojmě, dne: 13. 03. 2013 V,,,,,,dn,, í24 :201S
za objednatel za zhotovitele

Memcni
pŤí$pěvkov

.:íji. l4irc&iv
t,' 7am!č

MUDr. Mirosl
ředitel nemoc předseda představenst

,Václav'Veverka
člen představenstva Sa

l

Saj a.s.
Ňovodvorska 1Ô1014 742 01 Praha 4
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Příloha č. 5

Seznam právních a vnitřních předpisů dle ČI. II. odst. 11.1 smloůvY

Legislativa České republiky:

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
{chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní předpisy Objednatele:
- Hygienicko-epidemiologický řád NZ
- Nakládánľs chemickými látkami a chemickými směsmi
- Kategorie prací na nezdravotnických a zdravotnických útvarech podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. a NV

č. 432/2003 Sb., kategorizace práce

- Provozní podmínky nakládáni s odpady
- Prevence a kontrola výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou

nebezpečnou antibiotickou rezistencí


