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DOHODA O UKONČENÍ RÁMCOVÉ KUPNÍ SM LOUVY

Smluvní strany:

ViaPharma s.r.o.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 148 88 742
DIČ: CZ14888742
zastoupená: Mgr. Hanou Bambulovou, MBA, jednatelkou
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1135 
(dále jen „prodávající")

a

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200,169 02 Praha 6
IČ: 613 83 082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
(dále jen „kupující")

uzavírají v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Dohodu o ukončení 
Rámcové kupní smlouvy (dále jen „dohoda"):

1. Prodávající a kupující uzavřeli na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem „Metamizol, Metamizol Pitofenon, Metamizol Pitofenon Fenpiverin - elektronická aukce pro 
UVN" dne 18. 10. 2017 Rámcovou kupní smlouvu č. 1449/2017, jejímž předmětem je dodávka léčivého 
přípravku METAMIZOL Stada (dále jen „Smlouva").

2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené Smlouvy ke dni účinnosti této dohody.

II.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Vzhledem k tomu, že se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), 
dohodly se smluvní strany, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv kupující.

3. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této dohody jsou výsledkem jednání smluvních stran a 
každá z nich měla příležitost ovlivnit jejich obsah a že si tuto dohodu řádně přečetly a souhlasí s jejím 
obsahem, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
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4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

Prodávající: 

V Praze dne

ViaPharma s.r.o.

Mgr. Hana Bambulová, MBA, 
jednatelka

Kupující:
2 2 -OB- 2019

V Praze dne

Ústřední vojenská nemocnice-  
Vojenská fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., 
ředitel
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