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Smlouva Zaevidována 

Dodatek c. 1 ke Smlouve O obratovem bonusu pod č 
při áıøuhøaøhýøh dodávkách výrøhkú 

' 

JŽ/470 
__, , 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00 
korespondenční adresa: Business Park Futurama, Sokolovská 651/136Am 180 00 Praha 8 
ICO: 256 29 646, DIC: CZ 256 29 646 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56235 
zastoupena jednateli Gintarasem Mičiulisem a Junem Carlosem Conde Ibarrou 
(dále jen ,,Teva“)
a 
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
se sídlem: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava 
IČ: 00090638, DIČ: CZ00090638 
plátce DPH - ano 
bankovní spojení: KB Jihlava, 18736681/0100 
příspěvková organizace územně samosprávního celku 
(dále jen ,,Partner“)
3 

I. 

Předmět 
Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2019 Smlouvu O obratovem bonusu při dlouhodobých dodávkách 
výrobků, (dále jen ,,Smíouva“), na jejímž základě společnost Teva poskytuje Partnerovi za odběr jím 
požadovaného minimálního objemu výrobků v dohodnutěm časovém období obratový bonus. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy Č. 1 Smlouvy: Výše Bonusu a podmínky jeho 
splnění BU Specialized Care ČR (dále jen ,,Přlloha 1") a její aktuální Znění tvoří nedílnou přílohu 
tohoto dodatku. 

2. V ostatních ustanoveních zůstává obsah Smlouvy beze změn. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že ujednání 
Smlouvy ve Znění tohoto dodatku se použijí i na obchodně-právní vztah vzniklý mezi smluvními 
stranami od 1. 10. 2019 do okamžiku nabytí její účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
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4. V souvislosti S aplikací Zákona Č. 340/2015 Sb., O registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), prohlašuje Společnost, že informace tak výslovně označené v Příloze 1 považuje za své 
obchodní tajemství, které dle § 3 odst. 1 Zákona O registru smluv požaduje neuveřejnit. S ohledem 
na předchozí větu se smluvní strany dohodly na následujícím. 

a) Partner uveřejní tento Dodatek prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona o 
registru smluv, S výjimkou informací výslovně označených v Příloze 1 jako obchodní tajemství 
a dále S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě. 

b) Partner uvede v metadatech identifikaci datové schránky Teva, aby potvrzení od správce 
registru smluv O uveřejnění bylo doručeno oběma smluvním stranám. 

5 U. U9. 2019 V Praze dne VJihlavě dne 

Za Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.: 

BUD Speøiıiaıized care ČR a SK 

cı=o C:RaSK_blO79_ O ja ,čr 
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0 Kde referenční období trvá 3 měsíce. Po ukončení jednoho referenčního období Začíná běžet 
další referenční období, a to až do ukončení platnosti této Smlouvy. 

O Výše bonusu se vypočítává dle aktuálního platného ceníku společnosti Teva, tj. dle prodejních 
cen výrobce bez DPH určených společností Teva (tj. bez obchodní přirážky distributora vůči 
Partnerovi) a platných vdaném referenčním období (na žádost Partnera je společnost Teva 
povinna mu písemně sdělit příslušnou cenu). 

. Z “ 

V Praze dne ....... .. V Jihlavě dne 
Za Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.: Za Nemocnici Jihlava: 

BUD Specılıalızed Care ČR a SK 

J7ednateI,.-CZPO ČR a SK 
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