Dodatek č. 1
ke Smlouvě o kompenzaci
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
se sídlem:
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5- Jinonice
IČO:
63984482
DIČ:
CZ63984482
zastoupená:
Kuunem Vahérem, j ednatelem
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 38105
(dále jen „Dodavatel")

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem:
Vančurova 1548, 272
59 Kladno
IČO:
27256537
DIČ:
CZ27256537
zastoupená:
Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva, Markétou Frohlichovou,
místopředsedkyní představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod sp.zn. B 10020
(dále jen „Odběratel")
Společně též jako „smluvní strany", uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o obratovém bonusu
(dále jen „Dodatek")
I.

Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2019 Smlouvu o kompenzaci (dále jen „Smlouva"), ve znění
jejích pozdějších dodatků. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Odběrateli
obratový bonus za odběr výrobků uvedených v příloze č. 2 Smlouvy ve výši uvedené v příloze č. 3
Smlouvy, za podmínek stanovených Smlouvou.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3 Smlouvy, a to tak, že původní příloha č. 3 Smlouvy
se ruší a zcela se nahrazuje novou přílohou č. 3 Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku. Smluvní strany prohlašuj í, že se touto změněnou přílohou řídíly j iž od 1. 4. 2021 a veškerá
svá vzájemná plnění poskytnutá od 1. 4. 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za
plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv"), ve znění
pozdějších předpisů.

