
Dodatek č. 4

k r  r  i  r  i  V  O i  W  * í »  ^ 1  . i l Orámcové kupní smlouvě o prubezne dodávce infuznich roztoku 
pro ZZS OK č. 1712068 z 18. 12. 2017

uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, která
je závazná pro tyto osoby:

B.Braun Medical s.r.o
se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 
zastoupena: MUDr. František Vojík, na základě plné moci 
IČ: 485 86 285 
DIČ: CZ48586285
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17893 
..........................................................................................................
..............................................

(dále jen „prodávající“)

a

Zdravotnická záchranná sluZba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc 
zastoupená Ing. Andreou Rakovičovou, MBA, ředitelkou 
IČ: 00849103,
DIČ: CZ00849103
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946 
........................................................................................... 
................................. 
...........................

(dále jen „kupující“ nebo též „ZZS OK“)

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení platnosti a závaznosti předmětné rámcové 
smlouvy tj. o změně čl. VI. (Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy) odst. 1 předmětné 
rámcové smlouvy tak, že po změně toto ustanovení zní:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek existuje pouze v elektronické podobě ve formátu pdf a smluvní strany 
ho podepsaly elektronickými podpisy.
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2. Práva a povinnosti rámcové smlouvy ze dne 18. 12. 2017 tímto dodatkem nedotčená 
zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, uzavřely ho svobodně a 
vážně, bez nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

4. S ohledem na povinnost uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí ZZS OK.

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů

V Olomouci dne

A n r l m a  Di9itá|ně p°dePsa| |n9- 
. n l l U I C d  Andrea Rakovičová

Datum: 2021.10.05
05:38:17 +02'00'

Ing. Andrea Rakovičová, MBA 
ředitelka ZZS OK

V Praze dne

MUDr. František Vojík 
B| BRAUN 2021.10.04 11:19:53 

+ 02 ' 00 '

MUDr. František Vojík 
na základě plné moci

Schválil Podpis

Věcně Mgr. Xenie sSEfEiT” !. 
Kulovaná S s
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