
Mo.

DODATEK (‘3. 1
ke smlouvé 0 vypfijéce ze dne 23. 5. 2018

Pfijéitel: HARTMANN — RICO 21.8.

$6 sidlem: Masarykovo némésti 77, 664 71 Veverské Bity§ka

zast.: lng. Tomééem Grohem, élenem pfedstavenstva

Ing. Markem Tfeékou, MBA, élenem pf'edstavenstva

1C: 44947429 DIC: CZ44947429

reg. v OR: u Krajského soudu v Brné, oddil B. vloika 644

1D schrénky: brieddi

Vypfijéitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové ~ Novy Hradec Krélové

zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou. CSC., dr. h. 0., Feditelem

163: 00179906 DIC: CZ00179906

1. Smluvni strany prohlaéuji. ie mezi sebou uzavf'ely smlouvu o vypfljéce 26 due 23.5.2018 (déle

jen ,,smlouva“). jejimi pfedmétem je bezplatné uiivém’ pfistroje pro podtlakovou terapii

VivanoTec Pro. vyrobni éislo: 100001266, a to pro potFeby pracovi§té vypfijéitele —

Urologické kliniky.

2. Smluvm’ strany se dohodly na zméné shora uvedené smlouvy tak, ie jeji 61. 1 (PFedmét

vypfljéky), bod 1. nové zni:

,,Pfedméfem Iéto smlouvy je zdvazek piijéifele pfenechat vypz?j6iteli kbezplatnému uz'z’vdm'

za’ravomick}? prosn’edek:
- pfl'stroj pro podtlakovou terapii VivanoTec Pro, rok vyroby: 2019, vyrobm' él'slo:

219014916, jehoi cena éim': 121.000,-- Kc" v5. DPH (ddlejen ,,pfedme't vypitjéky“).

Ostatni ustanoveni pf'edmétné smlouvy zflslévajl' bezc zmén.

3. Pfijéitel i vypfijéitel podpisem tohoto dodatku potvrzuji, is ke dni 17.5.2019 byla zdi'lvodu

zajiéténi kontroly BTK provedena vyména pf‘istrojfl tak, 26 pflvodné vypfijéeny pfistroj s v.é.:

100001266 by] vypfijéitelem vrécen zpét pfljéiteli a vypfijéitel 0d pfljéitele zérovefi pi‘evzal

shora uvedeny pfistroj s v.6. 2190]49l6,jenije nyni pFedmétem vypfijéky.

4. Tento dodatek (2.1 naby’vé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnl'mi stranami a L'Iéinnosti

dnemjeho zvefejnéni v registru smluv.

5. Tento dodatek 6.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi pfljéitel i vypfljéitel obdrii p0

jednom z nich.

6. Pfijéitel i vypfljéitel prohlaéuji, ie tento dodatek vyjadfujejejich pravou, svobodnou, véinou a

Uplnou villi, prostou omylfl, a 26 tento dodatek neuzaviraji v tisni za népadné nevyhodnYCh

podminek. Na dflkaz souhlasu stimto dodatkem é.1pf‘ipojuji oprévnénf zéstupci pfljéitele i

vypfljéitele své podpisy.
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