
Dodatek č. 1

k RÁMCOVÉ DOHODĚ

NA ,, DODÁVKY ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU"

Smluvní strany

Česká republika - Zdravotnické zařIzeni Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-
9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřena výkonem funkce

ředitelky
IČO: 75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojeni: čnb, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasňání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba:

(dále jen,,objednateľ')

a

Truhlářství Grohman s.r.o.
zapsané v obchodním rejstříku u
se sídlem:
jehož jménem jedná:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba včetně údajů:

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144596
č.p. 127, 277 03 Horní Počaply
Stanislav Grohman
28479301
CZ28479301
Stanislav Grohman, tel: 775 929 881, e-mail:
s.grohman@seznam.cz

(dále jen,,dodavate1")
(dohromady dále jen "smluvní strany")

se v souladu s článkem lX., bodem 9.4 Rámcové dohody na dodávku zdravotnického nábytku
uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen ,,Rámcová dohoda") dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen
,,dodatek") tohoto obsahu:

1. V příloze č. 1 - Technická specifikace se u těchto položek:

č. la - Lavice pro pacienty - dvoumístná
č. lb - Lavice pro pacienty - třímístná
č. 3 - Židle pro pacienty

mění označení barevného provedení sedáku a zádové opěrky z původního označení ,,barva
zelená" na označení ,,barva tmavě zelená" typ lmperia. Dále dochází ke změně barevného
provedeni nosného rámu a podnoži z původního označeni ,,RAL 7011/mat" na ,,RAL 9006" typ

l



Imperia.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

08. 11. 2018V Praze dne:

Mgr. Dana Středulová
pověřena výkonem funkce ředitelky
Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra

V Horních Počaple
Truhlářství Gruh

277 03 Ilorni Poč
td.: 775 929 881, 60

IČ, 284 79

Stanislav Grohman, jednatel
Truhlářství Grohman s.r.o.

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra

IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7

- 9 - Číslo dokumentu vSSD.

Zkontroloval pracovník
právn:ho oddělení,

Zveřejněno v
registru smluv dne: ,

2


