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DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě 

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Smlouva) 

 dne 25.3.2022 mezi smluvními stranami 

 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

IČO: 27660915, DIČ: CZ27660915 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 4420 

zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva  

(dále jen „Kupující “) 

 

a 

 

 

Dispolab, spol. s r. o. 

sídlo: Bělohorská 53, 636 00 Brno 

IČ: 46904981, DIČ: CZ46904981 

zápis v obchodním rejstříku: Kr. soud v Brně, oddíl C vložka 6112 

zastoupení: Ing. Tomáš Strnad, jednatel 

číslo účtu:  

kontaktní osoby: Ing. Tomáš Strnad 

telefon, fax, e-mail:  

(dále jen „Prodávající“) 

 

  

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2022 na základě výsledku poptávkového řízení 

„LABORATORNÍ MATERIÁL 2022“ kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou průběžné 

dodávky zboží specifikovaného v cenové nabídce tvořící Přílohu č. 1. Kupní smlouvy. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ceny uvedené v Příloze č. 1 Kupní smlouvy se mění ke 

dni 1.6.2022 následujícím způsobem: 

 

Název položky Kat. č. 
Aktuální cena/ks 

bez DPH 

Nová cena/ks 

bez DPH 

Odběrová zkumavka s 0.5 ml citrátu sodného, PP, 

žlutá zátka, 12x86 mm 

1245   

Odběrová zkumavka s K3EDTA, PP, pro 3 ml 

krve, samosvorný uzávěr fialový 

1242F   

Odběrový tampon s Amiesovou půdou a s aktivním 

uhlím, kovová tyčinka, 12x150mm 

1611K   

Odběrový tampon s Amiesovou půdou a s aktivním 

uhlím, plastová tyčinka, 12x150mm 

1601K   

Pipetovací špička Socorex, objem 200-1000 ul, 

modrá, BALENÍ 100KS, DÉLKA 70MM 

1108   
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II. 

 

3. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu poslední smluvní strany 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a odpovídá jejich 

pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy 

 

 

  

 

 

 

V Uherském Hradišti dne dle el. podpisu   V Troubsku  dne 30.5.2022 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….  ………………………………………….. 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.   Ing. Tomáš Strnad 

MUDr. Petr Sládek     jednatel 

předseda představenstva    


