
DODATEK č. 2 

ke Kupní smlouvě ze dne 6.1.2020 

Zdravolni uslav se sidlem, 
04 .06.2020 
ZU/14247/2020 
listy : 1 pr il ohy 

1111111111111 
zusoes7a30e6e7 

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: 
Zastoupený: 
IČ: 

Partyzánské náměstí 2366/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 
71009396 

DIČ: cz 71009396 
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
ID datové schránky: pubj9r8 
Bankovní spojení: ČNB 
č. ú.: 3235761/0710 

(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 
ID datové schránky: d9tcy64 
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. 
č . ú.: 5050012811/5500 

(dále jen „prodávající'') 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 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. 

1. Smluvní strany se z důvodů oznámeného snížení ceny u níže uvedeného zboží v souladu 
s článkem V. bodem 6 Kupní smlouvy ze dne 6.1.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
18. 2. 2020 dohodly na změně smlouvy v Příloze č. 1. 

li . 
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Poř. 

č. 

12 

13 

2. V souvislosti se snížením ceny se mění Příloha č.1 v poř. čísle 12,13 následovně: 

Doba 
Jednotk 

použitelno 
ová 

Sazb 
Obchodní Veliko 

sti 
cena 

Název označení Kód SÚKL st Výrobce v Kč za 
a 

stanovena DPH 
látky balení 

výrobcem 
1 balení 

v% 
bez 

v měsících DPH 
Rekombinant 
ní očkovací 

BEXSERO látka proti INJ SUS 0193805 1 36 GSK 
meningokoků 1x0,5ml +J m sk. Bod 2 
měsíců věku 
Rekombinant 
ní očkovací TRUMENB látka proti 

A INJ SUS 0222254 1 36 PFIZER 
meningokoků 1x0,5 ml m sk. Bod 10 
let věku 

Zbývající položky uvedené v Příloze č. 1 Kupní smlouvy ze dne 6. 1. 2020 ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 18. 2. 2020 zůstávají beze změn . 

3. 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, ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 18. 2. 2020 nezměněna. 

IV. 

1. Tento Dodatek č.2 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 zněn í pozdějších předp isů a 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, 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. 

3. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění 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. 2 ke Kupní 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 
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Jednotk 
ová 
cena 
v Kč za 
1 balení 
včetně 
DHH 



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: 2020.06.03 
21 :52:04 +02'00' 

Ing. Eduard Ježo 

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 

V Brně dne: 

za prodávajícího: 

Digitá l ně podepsal 

Datum: 2020.06.03 
 09:41:46 +02·00· 
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