
DODATEK Č. 10

Objednatel:

zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel:

zastoupený:

IČO:
BankovnIspojeni:
identifikace:

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

P

SMLUVNÍ STRANY
Nemocnice znojmo, příspěvková organizace
MUDr. jana janského 11, 669 02 znojmo
MUDr. Miroslav Kavka, MBA ředitel nemocnice
000 92 584 DIČ CZ00092584

číslo účtu

Saj a.s.
Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha
jUDr. Oto jirout, předseda představenstva
Václav Veverka, člen představenstva
256 43 169 DIČ CZ 25643169

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

se dohodly na uzavřeni dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2006 ve znění pozdějších dodatků
takto:

1. Na základě nařIzenI vlády ČR o zvýšeni minimální mzdy a v souladu s ustanovením ČI. VI. ,,Cena", odst.
3.2 smlouvy o dílo se navyšuje ,,Cena za pravidelný denní úklid" o 5%.

2. Z tohoto důvodu se měnitext ČI. ll Dodatku č. 9 ze dne 3. 12. 2014 takto:

VI. 1.1

Celková cena za pravidelný denní úklid v pracovních dnech je stanovena

948 756,10 KČ měsíčně bez DPH
199 238,78 KČ měsíčně DPH se sazbou 21%

1 147 994,88 Kčměs/čně vC. DPH

Cena za provedený
stanovena:
v zimním období (l.
v letním období (l.

úklid ve dnech pracovního klidu, volna a svátcích, prováděný po ukončení návštěv, je

10. -31. 3.)
4. -30. 9.)

3 965,23 KČ/měslčně bez DPH
2 643,86 Kč/měs/čně bez DPH

Cena za pravidelný denní úklid v pracovních dnech podle ČI. //, odst. //. 2. této smlouvy bude zhotovitelem
účtována měsíčně podle skutečně provedených prací. Účtován bude pravidelný měs/čnľ úklid pouze těch
pracovišť, na kterých byly práce skutečně provedeny. Faktura bude v příloze obsahovat seznam
pracovišt; na kterých byl pravidelný úklid v daném období proveden. Práce neprovedené z důvodu
uzavřeni odděleni (nutno hlásit předem) se odečtou dle výměry a ceny za 1 m' úklidu. "



1. Ostatní ustanoveni smlouvy a jejich příloh se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven 3. stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve znojmě, dne:
28, OL 2017

za obje

MUDr.
ředitel,,

, p%Dr. ht
MUM. J mo

V Praze, dne: 28. 4. 2017

za zhotovitele

předseda předst s.

č stavens

Saj a.s.
Novodvo·5ká 1062'12. 142 OD Praha 4

tel :261 341 626
lČ' 25643169 Di¢: CZ25643169

(JBGHODNI ÚTVAR


