Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě o klinickém hodnocení
Protokol číslo: 20110265
Společnost Amgen s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97583 (dále jen "Společnost") a Všeobecná
fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08, Česká republika, IČ: 00064165,
DIČ: CZ00064165, zastoupena
, na základě plné moci ze dne
,
(dále jen "Poskytovatel") tímto uzavírají tento dodatek k Dílčí smlouvě č. 255151
(dále jen "Dodatek") k datu podpisu Dodatku poslední smluvní stranou (dále jen "Datum platnosti ").
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv ( dále jen "Datum účinnosti ").
Společnost je registrována pod IČ: 27117804, DIČ: CZ27117804, zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 97583 a je zastoupena MUDr. Silvií Přitasilovou,
Mgr. Martinou Hauserovou, Mgr. Davidem Valou a MUDr. Petrem Cyprem, prokuristy Společnosti. Každý
prokurista je oprávněn činit za společnost právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku Společnosti,
přičemž každý prokurista jedná a podepisuje se za Společnost společně s jedním dalším prokuristou.
JELIKOŽ strany uzavřely dne 3.2.2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o klinickém hodnocení, dne
30.6.2017 Dodatek č.1 k Dílčí smlouvě a dne 30.11.2017 Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě (včetně všech dodatků
dále jen "Smlouva") vztahující se k protokolu 20110265; a
JELIKOŽ si strany nyní přejí doplnit Smlouvu zde uvedenou.
NYNÍ, PROTO, s ohledem na předpoklady a vzájemné závazky, podmínky a dohody zde obsažené,
se strany dohodly následovně:
1.
Definice; odkazy. Není-li v Dodatku výslovně uvedeno jinak, každý termín zde použitý, jenž je
definován ve Smlouvě, bude mít význam přikládaný takovému termínu ve Smlouvě.
2.
Příloha A3. Příloha A2 Smlouvy se ruší, znovu nahrazuje a formuluje v celém svém rozsahu Přílohou
A3, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. Uveřejnění. Tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust.čl. 6.4. Dílčí smlouvy.
Finační rozpočet pro toto Klinické hodnocení je stanoven v celkové částce 21 896 858,- Kč.
4.
Výklad Smlouvy. S výjimkou této změny, veškerá ustanovení příslušné Smlouvy (včetně všech
případných dodatků a Změn) zůstanou i nadále v plné platnosti a účinnosti a jsou tímto ve všech ohledech
potvrzena.
NA DŮKAZ TOHO strany pověřily své řádně zmocněné zástupce, aby Dodatek podepsali.
AMGEN s.r.o.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

_____________________________________
(podpis)

______________________________________
(podpis)

Jméno:
Funkce: prokurista Společnosti

Funkce:

Datum: _______________________________

Datum: _______________________________

Smlouva: 300929
Pracoviště: 21001
Číslo objednávky: 7100281404
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AMGEN s.r.o.
_____________________________________
(podpis)
Jméno:
Funkce: prokurista Společnosti
Datum: ________________________________

Prohlášení Hlavního zkoušejícího:
Já,
Hlavní zkoušející tohoto Klinického hodnocení (20110265), tímto potvrzuji, že
jsem se seznámila s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě uzavřené mezi společností Amgen
a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

_____________________________________

Smlouva: 300929
Pracoviště: 21001
Číslo objednávky: 7100281404
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