
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce č. 2006023 ze dne 7. 8. 2020

Smluvní strany:

B. Braun Medical s.r.o.
se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČO:607 21 901, DIČ: CZ60721901
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 17893

(dále jen „půjčíte!“) a

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem: MUDr.Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
již zastupuje: MUDr.Martin Pavlík, Ph.D., EDIC,DESA, ředitel

(dále jen „vypůjčíte!“)

vzhledem k tomu, že dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech,
rozhodly se uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2006023 ze dne 7. 8. 2020
(dále jen „Smlouva“), (dále jen „Dodatek“):

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. odst. 1 Smlouvy a jeho nahrazení novým
odstavcem následujícího znění:

„Vypůjčíte! je oprávněn na základě této smlouvy užívat předmět výpůjčky od 1. 7.
2020 do 1. 7. 2022.“

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma
smluvními stranami, případně dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).

2.2 V případě, že tento Dodatek vyžaduje zveřejnění v registru smluv, jeho zveřejnění
zajistí vypůjčitel.



2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v původním a
nezměněném znění.

2.4 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a
svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

Ve Znojmě dne 29. 6. 2021V Praze 28. 6. 2021

Nemocnice Znojmo, příspěvkováB. Braun Medical s.r.o.

Nemocnice Znojmo,
příspěvkoví organizace

MUDr Martin PAVLÍK, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel

MUDf; Jana Janského 11; Q2Znojmo


