
DODATEK E. 1 KE SMLoq o POSKYTOVANI’
OBCHODNiHO zvv’HODNENI' - BONUSU

uzavFené
dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky zékom’k, v platném zném’

Uéastnici

1. Odbératel: Vsetinské nemocnice a.s.

sidlo: Nemocniém’ 955, Vsetl'n
jednajl'cf: Ing. Vérou Prouskovou, MBA, mistopFedsedkyni pFedstavenstva
IC: 26871068
DIC: CZ26871068
zapsané v obchodnl’m rejstFiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddl'l B, vloika 2946
bank. spojenl’: Komerénl’ banka as.
E. liétu:

a

2. Dodavatel: APOTEX (CR), spol. s r.o.

sidlo: Praha, Na PoFfél'1079/3a, 110 00
zastoupena: MUDr. Martinou Antenovou, MBA, jednatelkou
:6: 45314306
DIC; CZ45314306
zapsana’ v obchodnim rejstFI'ku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddl’l C, vloika é. 8163
bank. spojenl’: Ceskoslovenské obchodm’ banka, a.s.
E. flétu:

II.
Preambule

Smluvnl' strany uzavfely dne 21.6.2019 Smlouvu o poskytovém’ obchodm’ho zvVhodnéni— bonusu (déle
jen ,,Sm|ouva”).

III.
Zména Smlouvy

Smluvm’ strany se tl’mto dodatkem dohodly na nésledujl’cich zménéch Smlouvy specifikované
v Preambuli.

1. Smluvm’ strany se dohodly na nch parametrech Wpoétu prémie z obchodnl' spolupréce, a
to pro dalél‘ refereném’ obdobi poél'naje 1.7.2019. Toto nové schéma obchodm’ho zvf/hodnénf—
bonusu je obsaieno v PFrze tohoto dodatku a mém’ a zcela nahrazuje pflvodm’ Pfilohu E. 2 ke
Smlouvé.

2. Smluvnl' strany se da’le dohodly na zméné seznamu eobkfi, a to rovnéi pro dalél' referenénl’
obdobi poél’naje 1.7.2019. Tento novf/ seznam vyrobkfi je obsaien v Pfl’loze tohoto dodatku a
ménl’ a zcela nahrazuje pfivodnl’ PFI’lohu 6.1 ke Smlouvé.
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3. Tato ph’loha opét tvoh’ obchodm’ tajemstvu’.

4. Ostatm’ ustanovenl’ Smlouvy zfistévaji timto dodatkem nedotéena déle v platnosti.

IV.
Zévéreéna’ ustanovenl'

1. Tento dodatek se uzaviré ve dvou vyhotovem’ch, ze kterych kaidé smluvnl' strana obdrir’ po
jednom.

2. Odbératel zajisti zveFejnénI’ tohoto dodatku svy'ljimkou Eéstl' obsahujl'cfch obchodnl’ tajemstvi
v Registru smluv ve smyslu z.E. 340/2015 Sb. 0 Registru smluv v platném zném’.

3. Tento dodatek vstupuje v platnost a tiéinnost dnem jeho podpisu obéma smluvm’mi stranami.

4. Smluvm’ strany prohlaéujl’, 2e si tento dodatek pFeEetly, s jeho textem souhlasu’ a na dflkaz toho
pfipojujl’ své vlastnoruém’ podpisy.

5. Nedl’lnou souééstl’tohoto Dodatku E. 1 je i nové znénl' ph’lohy E. 1 a E. 2.

pFiloha E. 1 — seznam zboil’ (obchodnl’ tajemstvi)
ph’loha E. 2 — Wpoéet obchodm’ho todnénI’ - bonusu (obchodm’ tajemstw’)

Z S 7.2 13.1%
V Praze dne ............ V

2a dodavatele:

APOTEX (CR), spol. s.r.o.
MUDr. Martina Antenové, MBA, jednatelka
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Za odbératele:

dne -,

............

Vsetl’nské nemocnice a.s.
Ing. Véra Prouskové, MBA,
mistopFedsedkyné pfedstavenstva



Pfiloha E. 1 — Seznam zboii (obchadni tajemstvi)
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Ph’loha E. 2 — vipoéet obchodniho zvVhodnéni - bonusu (obchodm’ tajemstvi) .-
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