
DODATEK Č. 1
k rámcové kupní smlouvě ze dne 18. 8. 2016

Prodávající 1: B. Braun Medical s.r.o.
se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800

zast.: , na základě plné moci

IČ: 48586285 DIČ: CZ48586285

bank. spoj.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,

č. účtu: 515293-009/2700

reg. v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17893

Prodávající 2: PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.
se sídlem: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zast.: Pavlem Hanušem, předseda představenstva

IČ: 25099019 DIČ: CZ25099019

bank. spoj.: ČSOB, a.s.

č. účtu: 000166-0800060853/0300

reg. v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4492

Prodávající 3: HARTMANN – RICO a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška

zast.: Ing. Markem Třeškou, MBA, členem představenstva

Ing. Tomášem Grohem, členem představenstva

IČ: 449 474 29 DIČ: CZ44947429

bank. spoj.: Komerční banka a.s.

č. účtu: 18008-641/0100

reg. v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 644

Kupující: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zast.: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. – ředitelem

IČ: 00179906

(dále jen „kupující“)

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou s účinností ke dni 18. 08. 2016 uzavřely

rámcovou kupní smlouvu (dále též „smlouva“), a to na základě výsledku nadlimitní veřejné

zakázky s názvem „Desinfekční prostředky“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadanou

v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění,

pod evidenčním číslem: 517118, jejímž předmětem je závazek prodávajících dodávat

kupujícímu desinfekční prostředky určené pro desinfekci ploch a závazek kupujícího zboží

převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Smluvní strany sjednaly, že smlouva bude k datu platnosti tohoto dodatku změněna z rámcové

kupní smlouvy na „prostou“ kupní smlouvu, tzn., že zboží nebude kupujícímu dodáváno na

základě dílčích kupních smluv (vznikajících akceptací dílčích objednávek kupujícího), nýbrž

na základě jednostranných právních jednání kupujícího (odvolávek), jejichž prostřednictvím

bude kupující dávat prodávajícímu pokyn k částečnému plnění kupní smlouvy. Vzhledem



k tomu, že odvolávky budou jednostranným právním jednáním kupujícího, nebudou ze strany

prodávajícího přijímány (ve smyslu přijetí dílčí objednávky); prodávající bude toliko povinen

kupujícímu doručení každé odvolávky písemně potvrdit. V každé písemné odvolávce bude

kupující specifikovat druh, množství a popř. balení zboží, které mu má být prodávajícím

dodáno. Dodací podmínky zboží (dodací lhůta, místo dodání, dodací list apod.) zůstanou

nedotčeny. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění jak

níže uvedeno.

3. Nadpis smlouvy nově zní:

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

4. V čl. I/1 se slova „na základě dílčích kupních smluv“ mění na „na základě pokynů kupujícího“.

5. Nadpis čl. II nově zní: „Odvolávky“

6. Čl. II/1 a 2 nově znějí:

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě
jednostranných právních jednání kupujícího (dále jen „odvolávky“ či jednotlivě
„odvolávka“), jejichž prostřednictvím dá kupující prodávajícímu pokyn k částečnému plnění

této smlouvy. Odvolávky budou předávány prodávajícímu v pracovní dny od 6,00 hod. do

15,00 hod., a to písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty, faxu, elektronického

objednávkového systému, ve výjimečném případě mohou být předány telefonicky. Každá

odvolávka musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží.

2. Prodávající neprodleně kupujícímu písemně potvrdí doručení odvolávky.

7. Čl. IV/1 nově zní:

1. Kupující bude u prodávajícího iniciovat prostřednictvím odvolávek dodávky zboží

podle svých aktuálních potřeb.

8. Zbývající ustanovení smlouvy se mění tak, že kde se ve smlouvě hovoří o „dílčí objednávce“,

resp. „dílčích objednávkách“, mění se tento výraz na „odvolávku“, resp. „odvolávky“; kde se

ve smlouvě hovoří o „dílčí dodávce“, resp. „dílčích dodávkách“, mění se tento výraz na

„dodávku“, resp. „dodávky“; kde se ve smlouvě hovoří o „dílčím plnění“, resp. „dílčích

plněních“, mění se tento výraz na „plnění“; kde se ve smlouvě hovoří o „rámcové kupní

smlouvě“, resp. „rámcové smlouvě“, mění se tento výraz na „kupní smlouvu“, resp.

„smlouvu“. Dle dohody smluvních stran se mění všechny výrazy (i výrazy výše

nevyjmenované) smlouvy tak, aby došlo ke změně smlouvy z rámcové kupní smlouvy na

smlouvu kupní, tzn., aby od data platnosti tohoto dodatku bylo kupujícímu zboží dodáváno na

základě jeho jednostranných pokynů (a nedocházelo tudíž k uzavírání dílčích kupních smluv).

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu prodávajícím i kupujícím.

10. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění tohoto dodatku dle platné

právní úpravy a prohlašují, že v tomto dodatku nejsou obsaženy žádné důvěrné informace či
informace, které by měly (samy o sobě či ve spojení s jinými informacemi) povahu

obchodního tajemství.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a

vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své podpisy.



Za prodávajícího 1: Za prodávajícího 2:
V Praze, dne 24. 10. 2016 V Praze, dne 15. 5. 2017

_____________________ ________________________________

B. Braun Medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.

Za prodávajícího 3: Za kupujícího:
V Brně, dne 30. 5. 2017 V Hradci Králové, dne 6. 6. 2017

_____________________ ____________________________

HARTMANN – RICO a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ing. Marek Třeška, MBA – člen představenstva prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Ing. Tomáš Groh, člen představenstva ředitel


