
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 21. 6. 2013

(dále jen „dodatek“)

DiaSorin Czech s.r.o.

se sídlem K Hájům 2606/2b

155 00 Praha 5 - Stodůlky

zastoupená RNDr. Milanem Šrotem, jednatelem

společnost zapsaná v OR vedeném U Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 145925

IČ: 28497481

DIČ:CZ28497481

(dále jen „Půjčitel“)

Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 — Krč

jednající MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

IČ: 00023001

DIČ: c200023001

(dále jen „vypůjčitel“)

(Půjčitel a vypůjčitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o výpůjčce

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 21. 6. 2013 uzavřely v souladu s ustanovením § 659 a násl. zákona

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Smlouvu o výpůjčce (dále jen „Smlouva“).

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany sjednávají změnu čl. III. odst. 2 Smlouvy, který nově zní: „vypůjčitel prohlašuje,

že byl seznámen s technickým stavem předmětu výpůjčky, dále, že byl seznámen

(osobně, či jím pověřená osoba) s obsluhou předmětu výpůjčky, že obdržel

Prohlášení o shodě pro předmět výpůjčky a Prohlášení o provedení kontroly dle

zákona c. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších

předpisů “ a Návod k obsluze v českém jazyce.

 



1. Smluvní strany dále sjednávají, že v čl. III. se vypouští odstavec 6

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy potvrzují, že jim nejsou znémy žádné

okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku smlouvy a že tento dodatek smlouvy je

projevem jejich svobodné a pravé vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných

podmínek.

3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdržíjedno

vyhotovení.
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V Praze dne „25 * „ZO 7% V Praze dne ............................

, i _ 12. m.. 2017
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Půjčitel VypUJcitel

DiaSorin Czech s.r.o. Institut klinické a experimentální medicíny

 

  


