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98/2018 108/2018 
evidenční číslo Kupujícího evidenční číslo Prodávajícího 

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ  

uzavřené dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) mezi dále uvedenými smluvními stranami 

I. Smluvní strany 

Kupující: Nemocnice Blansko 

Sídlo: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko 

Zastoupený: MUDr. Vladimírou DANIHELKOVOU, MBA, ředitelkou nemocnice 

IČ: 003 86 634 

DIČ: CZ003 86 634 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

Identifikace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, 
vložka 1603 

 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen Kupující) 

Prodávající: Electric Medical Service, s.r.o. 

Sídlo: Ledce 74, 664 62 

Zastoupený: Jaromírem Malým, jednatelem 

IČ: 49970267 

DIČ: CZ49970267 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(musí se jednat o číslo účtu předané správci daně k uveřejnění)  

Identifikace: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 13525. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen Prodávající) 

II. Úvodní prohlášení 

1. Vzhledem k tomu, že na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané 
v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (1), § 15, § 25 souvisejících zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem „Dodávka 
a instalace přístroje pro magnetickou rezonanci (MRI), a to včetně příslušenství a poskytnutí 
výkonů souvisejících“, spolu smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 Kupní smlouvou, jejímž předmětem 
je  dodávka a instalace 1 kusu přístroje pro magnetickou rezonanci (MRI) Signa Voyager 1,5T, včetně 
příslušenství a poskytnutí výkonů souvisejících (dále také jen „Smlouva“),  

2. vzhledem k tomu, že se v čl: IV. odst.1 Smlouvy Prodávající zavázal splnit veškeré své závazky uvedené 

v článku III. odstavce 1. – 6. Smlouvy nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy,  

3. vzhledem k tomu, že ačkoli Prodávající avizoval svoji připravenost své závazky v uvedené lhůtě splnit a 
Kupující byl připraven je přijmout, Prodávající předal Kupujícímu v souladu s Harmonogramem plnění 
technologickou projektovou dokumentaci, nastaly v návaznosti na harmonogram prací na stavbě okolnosti, 
které brání dodání přístroje a které smluvní strany nemohly při uzavírání smlouvy předpokládat,  

dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. III. tohoto dodatku.        

III. Předmět dodatku  

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1. se mění tak, že nově zní: „4.1. Prodávající se zavazuje splnit veškeré své 
závazky uvedené v článku III. odstavce 1. – 6. této smlouvy nejpozději do 15. listopadu 2018.“  

2. Příloha 3 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou s názvem „Harmonogram plnění“, která tvoří přílohu tohoto 
dodatku. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nezmíněná zůstávají nezměněna.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.    

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 

4. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je 

- Příloha č. 3 – Harmonogram plnění   

 

 Blansku dne 4.9.2018  

…………………….............................……………………….. ……………………………..……............................…………..  
                     za Kupujícího                   za Prodávajícího    

     MUDr. Vladimíra DANIHELKOVÁ, MBA                                                              Jaromír Malý 

          ředitelka Nemocnice Blansko jednatel, Electric Medical Service, s.r.o. 
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Příloha č. 3 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

 
 

Termín Akce Požadavek na stavbu 

18.9. Předání připravených prostor pro montáž 
stínící RF klece  

Nutné dokončení nápojných 
míst pro vzduchotechniku RF 
klece  

17.9.-
1.10.  

Montáž chlazení a uvedení do provozu  Dokončené el. připojení pro 
chlazení 
 

15.10. Navezení MR technologie  Nutno zhotovená rampa 4x4 
m  pro nasunutí MR gantry 
přístroje. 
Zajištění příjezdu do areálu a 
místa pro zaparkování 
nadměrného jeřábu. 
 

15.10. Zahájení mechanické montáže MR 
zařízení 

Prostory MR pracoviště,  
připravené pro montáž bez 
prachu a nečistot. 
Vyčištěná vzduchotechnika 
bez prachu. 

22.10. Zahájení oživení MR přístroje, 
rampování , schiming ,el. oživení  

Zabezpečení, aby se 
v blízkém okolí nepohybovaly 
velké železné předměty ( 
jeřáb, odsun buněk, atd.) 
Zabezpečení stability el. sítě : 
v průběhu rampování NESMÍ 
dojít k výpadku el. energie!!! 

29.10. Kalibrace , nastavení  

5.- 
15.11..  

Zaškolení personálu. Požadavek na zadavatele: 
naplánovat pro určený 
personál časový prostor pro 
zaškolení  

   

   

 
 
 


