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Dodatek č. Z 

ke Kupní smlouvě 

1. Kupující: 

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 33 

ıčz 00090638 

DIČ: CZ00090638 

bankovní Spojení: 18736-681/0100, Komerční banka, a.s. 

statutární orgán: MUDr. Lukáš Velev, MHA
a 

2. Prodávající: 

název: Edomed a.s. 
sídlo: U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 

ıčz 63673169 

Dıčz CZ63673169 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú:l89634655/0300 
statutární orgán: lng. David Srb, člen představenstva, Ing. Michal Srb, člen představenstva 

jednající: Ing. David Srb 

vv Kupující a prodávající uzavřeli dne 14. 8. 2019 na základě výsledku výběru nejvhodnejsí nabídky pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Snázvem ,,0nkogyneko|ogická péče Nemocnice Jihlava - 
Magnetická rezonance“ kupní smlouvu. 

Předmětem plnění je mj. dodávka nové, nepoužité magnetické rezonance, včetně veškerého příslušenství a 

vybavení, ve specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na změně/doplnění vybraných článků smlouvy, které jsou tímto vsouladu 
s dokumentací zadávacího řízení.
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v ı Nové znění clanek 4.4. kupní Smlouvy č. 201/19 ze dne 14. 8. 2019: 

,,Doba splatnosti faktur musí být stanovena na 60 dníod data jejího doručenı' kupujícímu. ” 

v ı Nové znění clanek 6.10. kupní smlouvy č. 201/19 ze dne 14.8. 2019: 

,,Po dobu záruky za jakost je dále prodávající povinen provádět na zařízení komplexní servis a odbornou 
údržbu ve smyslu Zákona č. 268/2014 Sb., O zdravotnických prostředcích. Provádění preventivních 
bezpečnostně technických prohlídek (PBTK) je zahrnuto v kupní ceně Zařízení. Kupní cena obsahuje veškeré 
souvisejı'cí náklady PBTK (samotné provedení el. revize a PBTK, včetně vystavení protokolu, cenu náhradních 
dílů, které se povinně periodicky mění, mzdové náklady techniků, náklady na dopravu včetně času stráveného 
na cestě). " 

Doplněné znění- článek 6.14. kupní smlouvy č. 201/19 ze dne 14. 8.2019: 

„Prodávající se zavazuje k provádění PBTK zařízenı' po dobu nejméně 10 let od počátku běhu jeho Záručnı' 
doby. ” 

IV. 

Účastníci prohlašují, že jsou s tímto dodatkem seznámeni a jako Správnýjej ve dvou vyhotoveních podepisují. 

V Jihlavě dne ................. .. V Praze dne 15.11.2019 

MUDr. Lukáš Velev 
Za kupujícího: na $§;ľf_';éf§`Š§jj8 Za prodávajícího: 
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ľÉ“Í0 d°'<UmÉ"iľ- 'ng' Dam Srb 
Datum 201911 15 É Umístěnízjıhlava Sfb 'ı:'1a_tı”'9'Ě52Í‹l)ę;g)g);l5 

Michal Srb ı1z32záO+o1oo 

MUDr. Lukáš Velev, MHA Ing. David Srb, člen představenstva 
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Ing. Michal Srb, člen představenstva


