
Číslo smlouvy: 19-0240 
Číslo dodatku: 1 

DODATEK č. ı 

K RÁMcovÉ KUPNÍ sMLouvıˇš 
(,,Dodatek“) 

sMLuvNí STRANY 

(1) ROCHE s.r.o. 
sídlo: Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 49617052 
DIČ: CZ49617052 
zapsaná v obchodním rejstřfl‹u vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202 
(,,Prodávající“)

a 

(2) Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Sióıøz vrnhıinkêhø 50, 588 33 Jihlava, Česká repuhıika 
ıčo: 00090838 
DIČ: CZ00090638 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1472 
(,,Kupující“) 

(Prodávající a Kupující společně „Strany“ a každý Z nich samostatně jako ,,Strana") 

PREAMBULE 

(A) Strany uzavřely dne 29. 3. 2019 rámcovou kupní smlouvu, č. 19-0240 (,,SmIouva"). 

(B) Strany se dohodly na níže ujednaných změnách Smlouvy a Za tímto účelem se rozhodly 
uzavřít tento Dodatek 

ı. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Znění písm. (d) článku 1.2 Smlouvy se ruší a plně nahrazuje následujícím zněním: 

,,Slova „písemně“ nebo „písemný“ zahrnují jak vlastnoručně podepsané listiny, tak i 

elektronické dokumenty podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podepsané 
prostřednictvím elektronického nástroje dle vo/by Prodávajícího, nezahrnují však prostý e-mai/ 
či fax." 

1.2 Znění celého článku 16.1 Smlouvy se ruší a plně nahrazuje následujícím zněním: 
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 37. prosince 2022. " 

1.3 Znění článku 17.1 Smlouvy se ruší a plně nahrazuje následujícím zněním: 
„Jakékoli oznámenıj Sdělenıj souhlas anebo dokument, který má být doručen podle této 
Smlouvy, může být příslušné Straně doručen Ű) osobně, kurýrem, doporučenou poštovní 
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zási/kou, prostřednictvím informačního systém datových schránek či prostřednictvím 
elektronického nástroje dle volby Prodávajícího nebo (ii) také e-mailem (elektronickou 
poštou) V případech, kdy to Smlouva výslovně připouští Doručení e-mailem je př/joustné i V 
případě, že elektronický nástroj zvolený Prodávajíclm využívá pro doručování e-mail." 

1.4 Znění článku 19.1 Smlouvy se ruší a plně nahrazuje následujícím zněním: 
1.5 „Strany ujednaly uzavření této Smlouvy v písemné formě. Tato Smlouva může být uzavřena, 

měnéna nebo zrušena, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, jen písemně, 8 to v případě 
změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněným/ zástupci obou 
Stran. Dílčí smlouvy, které ještě nebyly splněny, lze měnit obdobným způsobem, který tato 
Smlouva stanoví pro jejich uzavíránıj s tím, že návrh na jejich změnu je oprávněna vznést 
kterákoli Strana.“" 

1.6 Znění přílohy č. 3 Smlouvy (Kontaktní údaje Stran) se ruší a plně nahrazuje zněním, které 
tvoří přflohu tohoto Dodatku. 

2. ZÁVĚREČNA USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění. 
2.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Ze Stran. 
2.3 Tento Dodatek může být měněn či doplňován pouze formou písemné dohody obou Stran 

vlastnoručně podepsané jejich oprávnënými zástupci. 
2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
na důkaz čehož připojuji své podpisy. 
Nemocnice Jihlava, příspěvková ROCHE s.r.o. 
organizace 

Datum: 
S 7 J 

Datum: 

Jméno: Il _ J, MHA 
Funkce: ředitel 

Datum: 

Na základě plné moci 
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PŘÍLOHA C. 3 
KONTAKTNÍ ÚDAJE STRAN 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁvAJlcíHOz 
ROCHE s r O 

Bankovní spoiení: 

Účet č.: 
IBAN: 
SWIFT: 
Banka: 
Adresa banky: 

KONTAKTNÍ ÚDAJE KuPuJÍcÍHOz ` 

Nemocnice Jihlava, příspěvková Organizace 
Poštovní adresa: Vrchlického 59. 586 33 Jihlava 
Kontaktní Osoby a Osoby oprávněné za Kupujícflıo vystavovat Objednávky a právně jednat 
Ohledně Dílčích smluv: 

Kontaktní Osoba: 
e-mail: 
tel: 

Kontaktní Osoba: 
e-mail: 
tel: 

31b



Adresa pro přijímání Faktur a jiných daňových dokladů: 
e-mail: 
adresa: 

Bankovní spoieníz 

účeı č.: 
IBAN: 
SWIFT: 
Banka: 
Adresa banky: 
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