
 
 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 088/2017 

na zajištění úklidových služeb pro vybrané objekty PNB 

uzavřený nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746/2 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „OZ“) (dále též „2. dodatek“)  

 

 

 

1.  Psychiatrická nemocnice Bohnice 

        IČO   00064220 

       DIČ    CZ00064220 

 číslo účtu 16434081/0710   

 bankovní spojení Česká národní banka 

 sídlo    Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

jednající         MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel  

dále jen „objednatel“ 

 

  

a 

 

 

2.  OLMAN SERVICE s.r.o.   
IČO    26293102 

       DIČ  CZ26293102 

 číslo účtu   2110605800/2700 

bankovní spojení  UniCredit Bank 

sídlo    Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno 

jednající        Mgr. Miroslav Olejár, jednatel společnosti 

dále jen „dodavatel“ 

 

(objednatel a dodavatel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

 

 

 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřeli dne 17. 7. 2017 "Smlouvu č. 088/2017 na zajištění úklidových služeb           

pro vybrané objekty PNB" (dále jen "Smlouva č. 088/2017"). 

Objednatel využil vyhrazené právo zakotvené v článku IV. Smlouvy č. 088/2017 a dne 31. 7. 2018 

zahájil jednací řízení bez uveřejnění na obdobné úklidové služby.  

Na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění a v rámci Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodli na změně rozsahu 

Smlouvy č. 088/2017.    
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Smlouva č. 088/2017 včetně jejího 1. dodatku se mění takto: 

 

Článek II. 

Specifikace úklidových služeb 

 

1.  V odstavci 2.1 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: 

Specifikace kuchyněk, které jsou součástí oddělení 24, 25, 29, 32 a harmonogram jejich úklidu je 

Přílohou č. 6 této smlouvy.  

 

Článek III. 

Další podmínky provádění úklidové služby 

 

1. Odstavec 3.5 se zrušuje. 

2. Dosavadní odstavce 3.6, 3.7, 3.8 se označují jako odstavce 3.5, 3.6 a 3.7. 

 

Článek V. 

Cena za úklidové služby a platební podmínky 

 

1. Znění odstavce 5.1 se nahrazuje novým zněním:  

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit od 1. 9. 2018 za řádně a včas provedené 

úklidové služby měsíční paušální cenu v této výši: 

 

 

  

Měsíční paušální cena za úklidové služby se od 1. 9. 2018 sjednává ve výši  762 716,20 Kč (slovy 

sedmsetšedesátdvatisícsedmsetšestnáct korun českých dvacet haléřů) včetně DPH. Z toho částka  

za úklid kuchyněk činí 117 157,00 Kč včetně DPH (slovy jednostosedmnácttisícstopadesátsedm 

korun českých).  

2.   Znění odstavce 5.4 se nahrazuje novým zněním: 

Pokud některé úklidové služby v rozsahu podle článku II. této smlouvy a podle Přílohy č. 2 a č. 6 

k této smlouvě nebude možné provádět z provozních či jakýchkoliv jiných důvodů na straně 

objednatele, bude měsíční paušální cena za poskytování úklidových služeb alikvotně snížená podle 

poměru neprováděných úklidových služeb k výčtu ploch podle Přílohy č. 2 a č. 6, a ceně za 

poskytování úklidových služeb, která je uvedená v Příloze č. 1  a č. 5 této smlouvy. Fakturována 

bude pouze cena za skutečné poskytování úklidových služeb.  

 

Článek VI.  

Místo a termín plnění  

 

1. Znění odstavce 6.1 se nahrazuje novým zněním :  

Dodavatel je povinen provádět pravidelné úklidové služby na odděleních 4, 6, 24, 25, 29, 32, CT, 

MTZ, CPP, CKI, RHB od 1.8.2017.  

    Měsíční paušální cena bez DPH: 630 344,00 

    DPH (základní sazba): 132 372,20 

    Měsíční paušální cena s DPH: 762 716,20 
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2. Dosavadní odstavec 6.2 se označuje jako odstavec 6.3 

3.  Odstavec 6.2 zní: 

 V kuchyňkách, které se nacházejí na odděleních 24,25,29 a 32 začne poskytovat dodavatel 

pravidelné úklidové služby od 1. 9. 2018.  

 

 

 Článek XII. 

 Společná ustanovení 

  

1.  Znění odstavce 12.7 se nahrazuje novým zněním: 

Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření této 

smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje 

pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli poučeni o svých právech 

v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů a že jde o zpracování pro účely oprávněných 

zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a 

souvisejících českých právních předpisů. 

2.  V článku XII. se doplňuje odstavec 12.8, který zní: 

Za účelem zveřejnění této smlouvy uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním 

svých osobních údajů v registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany nepovažují žádné 

ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství. 

3.  V článku XII. se doplňuje odstavec 12.9, který zní: 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Informačním systému Registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí 

zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků v Informačním systému 

Registru smluv, a to způsobem dle shora uvedeného předpisu.  

 

 Článek XIII. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Odstavec 13.2 se doplňuje o nové přílohy: 

 

-  Příloha č.5: Cenová nabídka k  VZ s názvem „Úklidové služby pro PN Bohnice - úklid 

kuchyněk“ 

-   Příloha č. 6:   Specifikace kuchyněk, které jsou součástí oddělení  24, 25, 29, 32  a 

harmonogram jejich úklidu  

 

 

 Závěr  
  

Ostatní články Smlouvy č. 088/2017 se nemění. 

2. dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 

stejnopisy a dodavatel l stejnopis.  

2. dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinným se stává dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že 2. dodatek je uzavřen dle svobodné vůle smluvních stran, s plným 

porozuměním textu dodatku i jejím důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne……………….…….. V Praze, dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………………………………….                                         ………………………………………. 

       Mgr. Miroslav Olejár                                                    MUDr. Martin Hollý, MBA  

                jednatel společnosti                                                                                  ředitel  

    

 

 

 

 


