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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě  
„Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro automatické 

koagulometry“ 
 

uzavřené dne 20. ledna 2020 
 
 

mezi  
 
Siemens Healthcare, s.r.o. 
se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 
provozovna Karásek 1767/1, 621 00 Brno 
IČO: 04179960 
DIČ: CZ04179960 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166 
zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Ivanou Urbáškovou, v plné moci 
(dále jen „prodávající“) 
 
 
a 
 
 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
IČO: 00839396 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441 
zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „kupující“) 

 
 
 

1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. ledna 2020 uzavřely Kupní smlouvu „Dodávka 
reagencií a spotřebního materiálu pro automatické koagulometry“ na opakované a průběžné 
dodávky celého spektra reagencií a spotřebního materiálu pro provádění koagulačních, 
chromogenních a imunologických testů automatickými koagulometry (dále také jen 
„zboží“). Učinili tak na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky automatických koagulometrů“. 
Předmětná smlouva byla následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. dne 28. 1. 2020 pod ID 10691124. 

1.2. Účelem tohoto dodatku je prodloužení doby platnosti výše uvedené kupní smlouvy. Z tohoto 
důvodu se mění článek 2, odst. 2.2. následovně:  

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do nabytí účinnosti nové kupní smlouvy 
uzavřené na základě nového zadávacího řízení na předmět plnění, nejdéle však na dobu 
do 3 let od nabytí účinnosti smlouvy. 

1.3. Ostatní ustanovení článku zůstávají beze změny. 
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2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento 
Dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.  

2.3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 

2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.5. Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v Registru smluv 
zajistí kupující. 

 
 

Prodávající:      Kupující: 

 

 

V Brně dne 30. 11. 2021 V Třebíči dne 1. 12. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                           ……………………………………………. 
Mgr. Michal Čech a Ing. Ivana Urbášková Ing. Eva Tomášová 
v plné moci       ředitel 
 
 


