
DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY 
 

 
Smluvní strany 

1. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 

se sídlem: K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00 

zastoupená: MUDr. Michaelou Steklou, prokuristkou a  

          Mgr. Apolenou Jonášovou, prokuristkou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1054262/0800 

IČ: 45359326 

DIČ: CZ45359326  

(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 275345) 

 

(dále jen „prodávající“) 

 

2. Fakultní nemocnice Plzeň 

se sídlem:   Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 305 99 

zastoupená:  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  33739311/0710 

IČ:   00669806 

DIČ:   CZ00669806 

 

(dále jen „kupující“) 

 

 

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 9. 1. 2020, uzavřené na základě 

výsledků veřejné zakázky s názvem „Léčivé přípravky 2019-VII“, ev. č.: Z2019-032520. 

 

 

I. 

Tímto dodatkem se z důvodu navýšení prodejní ceny léčivého přípravku Sufentanil Torrex 

5mcg/ml inj sol 5x10ml, kód SUKL 0230918, mění příloha č. 1 Kupní smlouvy ve smyslu 

vyřazení uvedeného přípravku (skupina 3.1.) z této přílohy, neboť prodávající již není schopen 

dodržet výši ceny tohoto přípravku nabídnutou v zadávacím řízení.  

 

 

II. 

Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 9. 1. 2020 se tímto dodatkem nemění. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jeho jedno 

vyhotovení. 

 



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly, že jeho 

obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 

svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují. 

 

Přílohy: Příloha č. 1 Kupní smlouvy 

 

V Praze dne       V Plzni dne  

 

 

 

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.  Fakultní nemocnice Plzeň 

 

 

 

___________________________                         __________________________ 

      MUDr. Michaela Steklá                            MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

   prokuristka              ředitel  

                                   

 

 

_____________________ 

 Mgr. Apolena Jonášová 

prokuristka 

 

 

 

____________________ 

Za právní odd. schválil: 

XXX 
 

 

 

 



Příloha č. 1 - Léčivé přípravky 2019-VII
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část skupina ATC

předpokládaný 

roční objem/ 

počet MJ*

kód SÚKL
nabídková cena za 

MJ/Kč bez DPH

nabídková cena za 

MJ/Kč vč. DPH

nabídková cena za 

jedno balení/Kč bez 

DPH

nabídková cena za 

celkový roční objem/Kč 

bez DPH

nabídková cena za 

celkový roční objem/Kč 

vč. DPH

1 1.
Cytostatikum s obsahem účinné 

látky azacitidin

ampule** s obsahem 100 mg 

azacitidinu
L01BC07 1 700 0500947 8 873,99 9 761,39 8 873,99 15 085 783,00 16 594 363,00

3 3.2.
Opioidní anestetikum s obsahem 

účinné látky sufentanil

ampule s obsahem 250 mcg 

sufentanilu
N01AH03 4 000 0230920 91,80 100,98 459,00 367 200,00 403 920,00

4 4.
Hormonální léčivo s obsahem 

účinné látky teriparatid

ampule s obsahem 600 mcg 

teriparatidu
H05AA02 270 0222056 2 364,88 2 601,37 2 364,88 638 517,60 702 369,90

6 6. ADVAGRAF 3 MG CPS PRO 30 L04AD02 100 0149149 1 999,86 2 199,85 1 999,86 199 986,00 219 985,00

Cenová nabídka - Léčivé přípravky 2019-VII

V Praze, dne

……………………………
MUDr. Michaela Steklá 
prokuristka

Nabídková cena za celkové roční množství vč. DPH musí být násobkem odpovídajícího počtu jednotek množství a nabídkové ceny za jednotku množství vč. DPH, zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

* jednotkou množství (MJ) se v částech 1 až 5 rozumí jednotka formy přípravku (ampule, tableta apod.) s definovaným obsahem účinné látky a v částech 6 až 10 jedno originální balení přípravku

** ampulí se rozumí jednotka injekční formy přípravku (lahvička, předplněná stříkačka, pero apod.) 

………………………………………………….

Mgr. Apolena Jonášová
prokuristka
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