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DODATEK Č.1

ke kupní smlouvě ze dne 9.8.2017

uzavřený mezi:

PHARMOS, a.s.
se sídlem: Těšínská 1349/296,0716 00 Ostrava – Radvanice

IČ: 190 10 290

DIČ: CZ19010290

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7712140257/0100

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 188

jako prodávající (dále jen „prodávající“)

Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. – ředitelem

IČ: 00179906

DIČ: CZ00179906

bank. spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 60003-24639511/0710

jako kupující (dále jen „kupující“)

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely s účinností ke dni 9.8.2017 Kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu léčivé

přípravky v požadované síle a velikosti balení a převést na kupujícího vlastnické právo

k tomuto zboží a závazek kupujícího toto zboží od prodávajícího za podmínek smlouvy

odebírat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 14.2.2017

a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „„Léčivé přípravky

s obsahem dasatinibu“, pod evidenčním číslem: Z2016-002799 a dále v souladu s nabídkou

prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Čl. VII. (Závěrečná ustanovení) odst. 2. Smlouvy nově zní:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku nabytí platnosti kupní či rámcové

kupní smlouvy mezi kupujícím a vybraným uchazečem (v rámci veřejné zakázky), jejíž předmět
bude shodný s předmětem této smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu ukončit
písemnou dohodou či písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce a

začne běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé ze smluvních stran.

Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
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Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou,

svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tento dodatek neuzavírají v tísni za

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své podpisy.

V Ostravě 24.6.2021                                      V Hradci Králové 13.7.2021

Za prodávajícího: Za kupujícího:

………………………………….. ……………………………………………..

PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové


