
fARMA 
!ÍNE l DR'IVf 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní přlspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 

zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se síd lem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

Bankovní spojení: česká národní banka 
Číslo účtu: 36334811/0710 

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

na straně jedné jako "kupujld" 

a 

ViaPharma s.r.o. 

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město 

IČ: 14888742 

Zastoupená: Mgr. Hanou Bambulovou, MBA 

Zapsaná vOR u Městského soudu v Praze 1 oddíl C, vložka č. 1135 

Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu : 5381762/0800 

na straně jedné jako "prodávající" 

tento 

Dodatek č.1 
ke Smlouvě SMLN-2019-617-000227 

I. 
Úvodní ustanovení 

FAKul TNÍ N~MOCNICF 
OLOMOUl 

Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem "Analoga pyrimidinu 2018, část 3 

Fluoruracil." smluvní strany uzavřely dne 2.7.2019 Kupnf smlouvu {dále jen Smlouva), kdy předmětem 

této Smlouvy je závazek prodávajícího provádět průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných 

co do druhu, množství a ceny v Příloze č . 1 Smlouvy. 

ll. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přrlohou č. 1 tohoto dodatku, 
a to z důvodu změny kódu SÚKL u léčivého přípravku .. 



111. 
Závěrečná ustanovení 

FAKULTNf NEMOCNIC 
OlOMOUC 

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
smluvními stranami. 

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho 

písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Kupnf smlouvě č . SMLN-2019-617-000227 

Nabídkové ceny 

Kód SÚKL Název léčivého Balení 

0242252 Fluoruracil 1x100mi/Sg 
accord SOmg/ml 
inj+inf.sol. 
1x100ml/2g 

Cena Kč 

bez DPH 
DPH Kč Cena Kč 

včetně DPH 

FAKULTN NfMOCNICE 
OlOMOUC 




