
.  

 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536 

OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300 
e-mail: sekretariat@nemocnice-pardubice.cz • http: www.nemocnice-pardubice.cz 

 

Stránka 1 z 2 
 

 

DODATEK č. 1  

 ke smlouvě o zajištění služeb pro část 2. ze dne 27. 3. 2017, uzavřený níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 
se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená: předsedou představenstva MUDr. Tomášem Gottvaldem 
         místopředsedou představenstva Ing. Petrem Rudzanem 
IČ:27520536, DIČ:CZ27520536 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.280123725/0300 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2629 
dále jen objednatel na straně jedné 
 
a 

MW – DIAS, a.s. 
se sídlem: Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava 
zastoupená: předsedou představenstva Martinem Chylou 
         členem představenstva Mgr. Robertem Labudou 
IČ: 25368907 DIČ:CZ25368907 
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 123334422/0300 
   KB, a.s., č.ú. 107-2700770267/0100 
   KB, a.s., č.ú. 43-9576060277/0100 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4249 
dále jen dodavatel na straně druhé.  
 
 
 
 

I. Předmět dodatku 
 
Objednatel a dodavatel společně dále také jak „smluvní strany“ uzavírají tímto, po vzájemné dohodě a 
v souladu s čl. 10. bod 10.3 smlouvy výše citované, dodatek č. 1, jehož předmětem je změna obsahu 
platně uzavřené a v současné době účinné smlouvy o zajištění služeb pro část 2, uzavřené na dobu 
neurčitou. 
 

II. Smluvní ujednání 
 

Účastníci se dohodli, že stávající příloha č. 1 Cenová rekapitulace předmětu plnění (příloha č. 7 
zadávací dokumentace) se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.  
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III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o zajištění služeb pro část 2 ze dne 27. 3. 2017, tímto dodatkem č. 1 
nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti. 
3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jeden. 
3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz souhlasu s celým obsahem 
dodatku č. 1 připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. 
 

 

V Pardubicích dne 10. 4. 2018      V Ostravě dne 26. 2. 2018  

 

 

……………………………….              ……………………………… 
MUDr. Tomáš Gottvald       Martin Chyla 
Předseda představenstva       předseda představenstva 
 
 
 
 
……………………………….       ……………………………… 
Ing. Petr Rudzan        Mgr. Robert Labuda 
místopředseda představenstva      člen představenstva 
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