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II. dodatek k Servisní smlouvě ze dne 23.04.2014 {96)

Objednatel: Nemocnice Znojmo, p.o.
Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, PSČ 669 02
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
Zastoupena: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem nemocnice
IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584

Zhotovitel: MIELE, spoj. s r.o.
Brno, Holandská 4, PSČ 639 00
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790
Zastoupena: Mgr. Tomášem Abrahamem, MBA, jednatelem
IČO: 18829503 DIČ: CZ18829503

I.
Předmět dodatku - zařazení dvou přístrojů Discher Piccolo D3P šlo předmětu smlouvy,

rozšíření předmětu Činnosti o provádění validcí u tří myček Mick, změna sazeb

Na základě požadavku objednatele se v souladu s čl.ľl do předmětu smlouvy zařazuji dva
přístroje:
DISCHER PICCOLO D3P v,č. 16079 umístěný na odd. ARO a
DISCHER PICCOLO D3P v.č. 16009 umístěný na odd. interní JIP.

Dle ČIjI se servisní činnost rozšiřuje o provedení validací u tři myček Mick. celý článek II,
zní tedy takto:

Servisní Činnost

2.1 Zhotovitel je povinen provádět servisní činnost u přístrojů uvedených v Příloze číslo l, která
je nedílnou součástí tohoto dodatku. Servisní činností se přitom pro účely této smlouvy
rozumí:

(a) pravidelné preventivní prohlídky přístrojů blíže popsaných v Příloze číslo 1 této Smlouvy
(b) pravidelná Odborná údržba přístrojů, včetně kontroly dezinfekčních parametrů blíže

popsané v článku 2.2 (b) této Smlouvy;
(C) pravidelné validace přístrojů, blíže popsané v Příloze číslo l této Smlouvy a
(d) servis a oprava v případě poruchy Přístrojů uvedených v Příloze číslo l této Smlouvy
(společně ,,Servisní Činnost")

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že u přístrojů provede

(a) dvakrát za rok trvání této smlouvy preventivní prohlídku; a



(b) jedenkrát v každém roce trvání této Smlouvy provedení odborné údržby dle zákona č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpis& včetně kontroly dezinfekčních
parametrů a výměnu doporučených náhradních dílů výrobcem,

(c) jedenkrát v každém roce trvání této Smlouvy provede vdidaci dle vyhlášky č. 306/2012
Sb. v souladu s normou ČSN EN 15883

vše v rozsahu určeném v protokolu servisních úkonů Zhotovitele (,,Protokol"), který vystaví
servisní technik Zhotovitele. Servisní technik Zhotovitele vyznačí do protokolu výsledky
prohlídky a předá jedno (l) podepsané vyhotoveni Protokolu Objednateli.

II,

V souladu s ujednáním ČI. V, odst. 6) Cena, platební podmínky Servisní smlouvy, zhotovitel
sděluje objednateli, že z důvodu změny výše nákladových položek, Zhotovitel stanovil od
l. 4. 2017 nové roční paušální sazby takto:

Klinické a profesionální přístroje:

- l. přístroj Miele
- 2. přístroj Miele
- 3. přístroj Miele
- ]. přístroj DISCHER
- 2. přístroj DISCHER

-- KČ bez DPH
-- KČ bez DPH
,- KČ bez DPH
- KČ bez DPH
- KČ bez DPH

Paušální částka zahrnuje dvě kompletní pmventivní prohlídky přístroje včetně vypracování
protokolu o provedených úkonech, jedenkrát ročně bezpečnostně technickou kontrolu, včetně
výměny doporučených náhradních dílů výrobcen jedenkrát ročně validaci u přístrojů
umístěných na centrální sterilizaci. A další bezplatné servisní práce na těchto přístrojích, vyjma
použitých náhradních dílů. Seznam přístrojů je uvedený v Příloze č. l, kteráje nedílnou součástí
II, dodatku.

III.

Z těchto důvodu se v ČI, TI. mění celková paušální částka za poskytování servisní činnosti
od dalšího období, tj. od l. 9. 2017 takto:

Celková roČní paušálni částka ví DPH: KČ

Přístroje ( 5ks) Kč
DPH 21% Kč
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IV.
Závčrečná ustanoveni

l) Původní cena se tímto ruší. Předmět činnosti se rozšiřuje o dva přístroje DISCHER
PICCOLO D3P. Servisní činnost se rozšiřuje o provádění validaci u určených přístrojů.

2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017,
3) Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené servisní smlouvy. Je vyhotoven ve

dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a

svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetly si jej, s jeho
obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Brně dne ,L7 |:" Zd Ve Znojmě dne 2 t (19. 2017

ceň(Jďt.
AUDi. L%mo

Obje

T"y
T "i' " . "r"'

'. "r, ,' .ŕ " .
. . ·.., ' ,;-. ., ..,t IF" "- ';' ' ·

E LČm
CC"? 00 BRNO, Hdanciská 4

T::L
' újá



Příloha č. 1 Seznam a umístění přístrojů Miele a Discher

Nemocnice Znojmo, přlspěvková organizace (96,'

Roční pausalm
PoI. Název Typ výr. číslo Umístění Prováděné úkony Ročni paušální sazba vC. validací

sazba vČ.BTK v Kč v Kč

1 myčka Mlék G 7826 00/743361Ó3 oper.sály - CS BTK"validace

myčka Miele G 7826 00/74336101 oper.sály - CS BTK+valkiace

myčka Miele G 7826 00/74336100 oper.sáiy - CS BTK+va1idace

2 Discher Piccolo D3P 16079 ARO BTK

3 Discher Piccolo D3P 16009 interní JlP BTK

Celková Částka za přÍstroje ( 157423
v Kč bez DPH)

21 % DPH

Celkem k úhradě KČ včetně D

Přlloha s úännosti od 1.9.2017


