
DODATEK č. 2 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. VZ1.1a 
který podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku 

Smluvní strany: 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
IČO: 00839396 
DIČ: CZ00839396 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441 
zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelkou 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující") 

a 

Electric Medical Service s.r.o. 
sídlo/ místo podnikání: Ledce 74, 66462 Ledce/ Vídeňská 55, 63900 Brno 
IČO: 49970267 
DIČ: CZ49970267 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 13525 
zastoupená: Jaromírem Malým, jednatelem 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající'') 

takto: 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že dne 20. 6. 2017 spolu uzavřeli Kupní smlouvu 
č. VZ1 .1 a na dodávku 1 ks CT přístroje specifikovaného včetně dalších součástí dodávky 
v jejím textu a v příloze č. 1. Učinili tak na základě výsledků otevřeného řízení veřejné 
zakázky s názvem "RTG zobrazovací modality", kterou zadal kupující jako veřejný zadavatel 
ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Předmětná smlouva byla následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. pod ID 2372830. Dodatkem č. 1 z 31. 8. 2017 k předmětné kupní smlouvě, 
zveřejněným v registru smluv pod ID 2838738, smluvní strany dohodly změnu typu CT 
přístroje. 

1.2. Při převzetí dodávky CT a jeho součástí dne 29. 11. 2017 kupující zjistil, že se jedna z jeho 
součástí, a to pracovní stanice s monitory, v určitém parametru (velikosti úhlopříčky monitoru) 
liší oproti údaji, jenž vyplývá z Technické specifikace CT přístroje Revolution EVO - přílohy č. 1 
Kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 s tím, že namísto uváděných 23 palců (23") dosahuje 
reálně 24 palců (24"). 

1.3. Uvedený nově zjištěný parametr monitoru pracovní stanice též odpovídá zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky (požadavek na monitor o úhlopříčce 23 palců a větší) a jde 
o drobnou odchylku ve prospěch kupujícího, která nepřestavuje jakoukoli překážku pro splnění

Stránka 1 z 2 



účelu smlouvy. K realizaci předmětné a oboustranně akceptované změny proto uzavírají 
smluvní strany tento písemný Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě z 20. 6. 2017 ve znění Dodatku 
č. 1 z 31. 8. 2017, když tak činí v souladu s ujednáním obsaženým v jejím čl. 17.5. K tomu 
dále shodně prohlašují, že uvedená změna Kupní smlouvy neznamená jakékoli znevýhodnění 
smluvních podmínek pro kupujícího ani nesoulad s parametry veřejné zakázky. 

2. Předmět dodatku

2.1. Kupující a prodávající se dohodli, že předmět Kupní smlouvy č. VZ1.1a z 20. 6. 2017 
ve znění Dodatku č. 1 z 31.8. 2017 dle jejího čl. 3 ve specifikaci uvedené v příloze č. 1, 
jenž tvoří její nedílnou součást, se tímto dodatkem mění v parametru úhlopříčky monitorů 
pracovní stanice CT přístroje z původních 23 palců na 24 palců. 

2.2. Ostatní části smlouvy a dohodnuté podmínky zůstávají beze změn. 

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 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. 

3.2. Na tento dodatek též plně dopadají ujednání obsažená v čl. 14 Kupní smlouvy včetně plnění 
zákonných povinností s tím spojených. 

3.3. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé 
vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) 
vyhotoveních dodatku. 

Kupující: 

11. 01. 2018
V Třebíči dne ......................... . 

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
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Prodávající: 

V Brně dne ... l.f:. <!: .. �-J,�
��-r;-� 

Jaromír Malý
jednatel

lElectric Medica/ Service s.r.o. 


