FAKULTNÍ
BRNO

FN Bf“0 ,

smlouva c.B/0772/2017/Ha

DODATEK 1 K ZÉivAzKu I
K oBcHoDNıMu ZVYHODNENI
l.
Učastníci
1. Odběratel:

Fakultní nemocnice Brno

sídlo:
jednající:
IČ:

Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
65269705

Dıč:

CZ65269705

bank. spojeni: ČNB, Rooseveltova 18, 601 10 Brno
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Fakultní nemocnice je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva Zdravotnictví_
Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku

vedeného Zivnostenským úřadem města Brna.
2. Dodavatel:

Innova Medical s.r.o.

sídlo:
jednajíci:
IČ:

Pražská 499, 273 61 Velká Dobrá, okr. Kladno
MUDr. Jiří Dostal, jednatel
28360931

Dıčz

CZ28360931

bank. spojení : ČSOB Kladno
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
136082, zápis proveden dne 18. 3. 2008
Il.
Předmět
1.

Obě smluvní strany se dohodly na změně znění přílohy Č. 1 k závazku k obchodnímu zvýhodnění
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 4. 2017. Nové znění přílohy Č. 1 je součástí tohoto
dodatku, jako příloha č. 1.
Ill.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
F-”:ľř`$*°!`° Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzuji svými podpisy.
Ve Velké Dobré dne

Za dodavatele.:

30.4.2017

-.

V Brně dne ,/5" -5“ 26/

j

Za odběratelei
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MUDr. Ji;
jednatel
Innova M

MUDr. Roman
ředitel
Fakultní nemoť
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FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Zivnostenským úřadem města Brna.

Příloha Č. 1 - bonusové schéma
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