Dodatek č. 1
k rámcové kupní smlouvě
č. KS/2504/2018/Ha uzavřené dne 26. 10. 2018 mezi těmito smluvními stranami:
ARID obchodní společnost, s.r.o.
Vintrovna 448/1f
664 41 Popůvky
IČO: 47916052
DIČ: CZ47916052
Bankovní spojení: XXXXXXXX
č. ú.: XXXXXXXX
zastoupená: XXXXXXXX
Zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10367
jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné
a
Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00
zastoupena: XXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXX
číslo bankovního účtu: XXXXXXXX
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá
zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném
Živnostenským úřadem města Brna,
jako objednatelem (dále jen „Kupující“) na straně druhé,
(dále jen „Smlouva“),
a to v následujícím znění:
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I. PŘEDMĚT DODATKU
I.1

Smluvní strany se dohodly na osobě Správce ve smyslu odst. III.4 Smlouvy tak, že Správcem
bude XXXXXXXX. Ujednání věty předchozí nahrazuje dohodu smluvních stran podle odst. III.4
věty poslední Smlouvy.

I.2

Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě. Ujednání věty
předchozí nahrazuje dohodu smluvních stran podle odst. III.1 Smlouvy.
II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

II.2

Osoby podepisující tento dodatek jménem Prodávajícího prohlašují, že podle stanov společnosti,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tento
dodatek podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II.3

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Prodávající
obdrží jedno vyhotovení a Kupující obdrží dvě vyhotovení.

II.4

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě je příloha č. 1.

II.5

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela
rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
V Popůvkách dne

V Brně dne

ARID obchodní společnost, s.r.o.
XXXXXXXX, prokuristka

Fakultní nemocnice Brno
XXXXXXXX, ředitel
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