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DODATEK Č. 8
ke smlouvě o prováděni úklidových prací ze dne 28. 2. 2006

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
' MUDr. Jana Janského 11, 669 02 znojmo

zastoupený: MUDr. Miroslav Kavka, MBA ředitel nemocnice
lČ 000 92 584 DIČ CZ00092584
Bankovní spojeni: číslo účtu

a

Zhotovitel: Saj a.s.
Novodvorská 1010/14, 1420 10 Praha

zastoupený: jUDr. Oto jirout, předseda představenstva
Václav Veverka, člen představenstva

lČ 25643169 DIČ CZ 25643169
Bankovní spojení: číslo účtu
identifikace: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5187

se dohodly na uzavřenítoho dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2006 takto:

II.
1. Na základě ustanoveni ČI. VI. ,,Cena ", odst. VI. 3.2 smlouvy o dílo se navyšuje ,,Cena za

pravidelný denní úklid" v souladu s vyhlášením průměrné míry meziroční inflace za rok 2013 o
1,4 %. Z tohoto důvodu se měnítext ČI. ||. Dodatku č. 7 ze dne 27. 3. 2013 takto:

VI. '1.1.

Celková cena za pravidelný denní úklid v pracovních dnech je stanovena

877.259,46 KČ měsíčně bez DPH
184.224,50 KČ měsíčně DPH se sazbou 21 %

1.061.483,90 KČ měsíčně vC. DPH

Cena za provedený úklid ve dnech pracovního klidu, volna a svátcích, prováděný po ukončeni
návštěv, je stanovena:
v zimním období (l. 10. - 31. 3.) 3.666,42 KČ/měsíčně bez DPH
v letním období (l. 4. - 30. 9.) 2.444,62 KČ/měsíčně bez DPH



Cena za pravidelný denní úklid v pracovních dnech podle ČI. 1/, odst. //. 2. této smlouvy bude
zhotovitelem účtována měsíčně podle skutečně provedených pracL Účtován bude pravidelný
měslčnl úklid pouze těch pracovišC na kterých byly práce skutečně provedeny. Faktura bude
v pň1oze obsahovat seznam pracovišť, na kterých byl pravidelný úklid v daném období proveden.
Práce neprovedené z důvodu uzavření oddě/en/ (nutno hlásit předem) se odečtou dle výměry a
ceny za 1 m' úklidu.

Dále pokračuje text nezměněn.

1. Ostatní ustanoveni smlouvy a jejich příloh se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti 1. 2. 2014.
3. Tento dodatek je vyhotoven 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve znojmě, dne' 12, 02. 2Ô14
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za zhotovitele

předseda předs Saj a.s.

.s.

CTSi& a».

lil? 01 Ptaŕg 4tej."' in 3M 5?3' tax'EM
I-S': etč- CZ2SUMGp

Cli :m»" ůn':m


