
DODATEK č.1 

ke Kupní smlouvě ze dne 6.1.2020 

Zdravolni uslav se si dlem v 
18.02.2020 
ZU/04310/2020 
listy: 1 .,,ilohv , 1 

1111111111 li 
zusoes7a30a2be 

uzavřené na základě ustanovení§ 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva") 

Kupující: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Sídlem: Partyzánské náměstí 2366/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zastoupený: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 
IČ: 71009396 
DIČ: CZ 71009396 
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
IO datové schránky: pubj9r8 
Bankovní spojení: ČNB 
č. ú.: 3235761/071 O 

( dále jen jako „kupující') 

a 

Prodávající: Avenier a.s. 
Sídlem/místem podnikání: Bidláky 837/20, 639 00 Brno 
Zastoupený:   

 
IČ: 26260654 
DIČ: CZ699000899 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3646 
IO datové schránky: d9tcy64 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. ú.: 5050012811/5500 

(dále jen „prodávající', 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě, která byla uzavřena dne 
6.1.2020 v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 11.10.2019, a to na základě 
výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávky 
očkovacích látek" zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů, a nabídkou prodávajícího ze dne 12.12.2019. 

I. 

Smluvní strany se dohodly že jednotková cena za zboží uvedené v bodě li. tohoto dodatku 
byla zvýšena v souvislosti se změnou ceny těchto očkovacích látek ze strany výrobce a tato 
změna byla výrobcem prodávajícímu oznámena až po uzavření Kupní smlouvy dne 6.1 .2020, 
a to přípisem společnosti Sanofi-aventis s.r.o. ze dne 20.1.2020. Jedná se tedy o okolnosti , 
které kupující ani prodávající nemohl předvídat v době uzavření kupní smlouvy, byť oba 
jednali s náležitou péčí. 
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Poř. 
č. 

8 

24 

28 

37 

11. 

1. Tímto dodatkem se IJlění Příloha č. 1 v položkách pod pořadovým číslem 8, 24, 28 
a v souladu s ust. Cl. I. bod 10. se Příloha č. 1 doplňuje o novou očkovací látku 
pod pořadovým číslem 37 následovně: 

Jednot 

Doba 
ková 

Obchodní použitelnosti 
cena 

Sazba Velikost v Kčza 
Název označení Kód SÚKL 

balení stanovena Výrobce 1 DPH 
látky výrobcem v 

balení 
v% 

měsících 
bez 
DPH 

Inaktivovaná TYPHIM VI 
polysacharido 

INJ 0085170 1 36 SANOFI 
vá očkovací 
látka proti tyfu 

1X0,5ML 

Zivá očkovací STAMARIL 
látka proti INJ PLQ 0103543 1 36 SANOFI 
žluté zimnici SUS 1dáv. 
Inaktivovaná 
očkovací VERORAB 
látka proti INJ 0107496 1 36 SANOFI 
vzteklině, 1+1X0,5ML 
kmen Wistar 
Břišní tyfus, 

VIVOTIF 
perorální živá 

GPS ETD 0243181 3 24 VALNEVA 
atenuovaná 
vakcína 
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Zbývající položky uvedené v Příloze č. 1 Kupní smlouvy ze dne 6.1.2020 zůstávají beze 
změn. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že touto změnou nedojde k navýšení hodnoty veřejné 
zakázky, uvedené v článku V. bodě 1. Kupní smlouvy ze dne 6.1.2020, účinné 
zveřejněním v registru smluv dnem 6.1.2020 

111. 

V ostatních článcích a bodech zůstává Kupní smlouva ze dne 6.1.2020 nezměněna. 

IV. 

1. Tento Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě ze dne 6.1.2020 nabývá platnosti podpisem obou 
stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. v platném znění. 

2. Prodávající souhlasí a je srozuměn se skutečností, že Kupující na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, je povinen uveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit 
či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy 
z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. 
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3. Smluvní strany se shodují, že zveřejněn í této smlouvy v registru smluv podle zákona 
č . 340/2015 Sb. zajistí kupující. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve stejnopise v elektronické podobě. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č . 1 ke Kupn í smlouvě ze dne 6.1.2020 

vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli , že smluvní projevy jsou dostatečně určité a 
srozumitelné a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. 

V Ostravě dne: 

za kupujícího: 

Digitálně podepsal 
Ing. Eduard Ing. Eduard Ježo 

Ježo Datum: 2020.02.18 
08:27:15 +01 '00' 

Ing. Eduard Ježo 

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 

V Brně dne: 

za prodávajícího: 

D ig itálně podepsal 

Datum: 2020.02.17 
14:59:07 +Ol '00' 
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