
DODATEK č. 1
k Rámcové kupní Smlouvě č. VZ/2020/3/03-KS

Perfect Distribution a.s.
sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01
IČO: 47675934
DIČ: c2699000899
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6538
Zastoupená: Ing. Pavlínou Waclawkovou, místopředsedou představenstva a

Mgr. Alešem Rozsypalem, členem představenstva
(dále jen „prodávající“)

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídıem: Zıı'n, Peroutkøvø nábřeží 434, PSČ 760 01
IČO; 62182137
DIČ: 6262182137
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
zastoupená: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem
(dále jen „kupující”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 k Rámcové kupní smlouvě (dále jen „Dodatek”)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní Strany prohlašují, že dne 1.2.2021 uzavřely Rámcovou kupní Smlouvu, jejímž předmětem
je úprava podmínek, práv a povinností Smluvních stran při zajišťování dodávek injekční a infuzní
techniky prodávajícím kupujícímu (dálejen „Smlouva").

Článek 2.
Předmět Dodatku

2.1. Smluvní Strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku VI. odstavec 2) a ustanovení článku VI.
odstavec 3), která Zní nově takto:

2) Smluvnívztah je možné ukončit:

- písemnou dohodou smluvních Stran,

Sironoı i (celkem 2)



2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

- výpovědí kterékoli ze Smluvních stran, při dodržení Smlouvou stanovené výpovědní lhůty,

- odstoupením 0d Smlouvy.

3) Kterákoli Ze Smluvních stran je Oprávněna Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Smluvní Strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku IV. odstavec 3), který Zní nově takto:
Termín dodání Zbožíje vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od Zaslání objednávky kupujícímu.
Dodávka na příslušné místo určení musí být uskutečněna vždy do 15:00 hod. Smluvní pokuta
Spojená s nedodržením dodací lhůty, kterou bude prodávající povinen Zaplatit kupujícímu, bude
činit 0,5% Z ceny nedodaného Zboží Za každý Započatý den prodlení. Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčeno právo kupujícího na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze Změn.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3.2021.

Tento dodatek se uzavírá na Základě ustanovení §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Okolnosti, které Zadavatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat a které
vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, Spočívají ve Změně Situace na trhu Se zbožím,
které je předmětem Smlouvy, jež nastaly po zahájení Zadávacího řízení předcházejícího uzavření
Smlouvy a jež se projevují významným nárůstem poptávky po zboží, které je předmětem Smlouvy,
vjehož důsledku vzniká na trhu s tímto zbožím nerovnováha.

Tento Dodatek je Sepsán ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá Ze Smluvních Stran obdrží
po jednom.

Každá ze Smluvních Stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá Svobodně a vážně, že považuje
obsah tohoto Dodatku za určitý a Srozumitelný a že jsou jí známy všechny Skutečnosti, jež jsou
pro uzavřenítohoto Dodatku rozhodující.
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za prodávajícího za kupujícího
lng. Pavlína Waclawková, JUDr. Josef Valenta

místopředseda představenstva ředitel

Mgr. Aleš Rozsypal,

člen představenstva

Stranu 2 (Celkem 2)
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