
DODATEK Č.1 

KE SMLOUVĚ 

 
NA DODÁVKU SPOTŘEBNÍHO  ZDRAVOTNICKÉHO  MATERIÁLU PRO 

PROVÁDĚNÍ HEMODIALÝZY A ON-LINE  HEMODIAFILTRACE  VČETNĚ OBNOVY 

HEMODIALYZAČNÍCH  MONITORŮ 

 

uzavřené mezi 

 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu: 

Zápis v OR: 

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6  

Ing. Davidem Prokešem, jednatelem 

45790884 

CZ699003038 

XXX  

XXX 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13731 

 

(dále také jako "Prodávající" nebo "strana prodávající") 

 

a 

 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Doručovací adresa: 

Zastoupený: 

 
 
 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zápis v OR: 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ: 500 03 

Jana Maláta 491, 504 01 Nový Bydžov 

Janou Holanovou a Milanem Zápotockým, ZH 

Královéhradeckého kraje a.s., zastoupeným Ing. Petrem 

Raabem, jednateli 

28181662 

CZ28181662 

XXX 

XXX 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28241 

 
(dále také jako "Kupující", "strana kupující" nebo "zadavatel") 

 

po vzájemné dohodě s v úmyslu změnit obsah smlouvy mezi nimi uzavřené uzavírají tento 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 

NA DODÁVKU SPOTŘEBNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU PRO PROVÁDĚNÍ 

HEMODIALÝZY A ON-LINE HEMODIAFILTRACE  VČETNĚ  OBNOVY 

HEMODIALYZAČNÍCH  MONITORŮ 
 

 
(dále jen jako "Dodatek"): 



1. SMLOUVA 

1.1. Mezi stranami byla uzavřena Smlouva na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu 

pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních 

monitorů (díle jen Smlouva). 

1.2. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 

zakázku na dodávky s názvem "Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro 

provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních 

monitorů" ev. č. zakázky 22017-026877. Kupující byl zadavatelem této veřejné zakázky, 

Prodávající byl jejím vybraným dodavatelem. 

1.3. Součástí obchodních podmínek stanovených Kupujícím v tomto zadávacím řízení, které 

byly součástí závazného vzoru Smlouvy, bylo rovněž ujednání odst. 4.5 ve znění: 

"Úhrada kupní ceny bude rozložena na 2 splátky. Splatnost první splátky ve výši XXX 
% z ceny Zboží bude XXX dnů od data dodání Zboží do příslušného zdravotnického 
zařízení Královéhradeckého kraje. Splatnost další splátky ve výši XXX % bude XXX 
dnů ode dne doručení Zboží do příslušného zdravotnického zařízení 
Královéhradeckého kraje." 

1.4. S ohledem na způsob uzavření Smlouvy podléhá možnost jejich změn omezením 

stanoveným pro změny smluv v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany si po vzájemné dohodě sjednávají níže uvedenou změnu Smlouvy. 

2.2. Smlouva se mění tak, že její odst. 4.5 nově zní: 

"Splatnost kupní ceny se sjednává na XXX dnů od data dodání Zboží do příslušného 

zdravotnického zařízení Královéhradeckého kraje." 

2.3. V ostatním zůstává obsah Smlouvy beze změny. 

2.4. Smluvní strany současně konstatují, že obsahem sjednávané změny je prodloužení 

splatnosti části kupní ceny ze XXX na XXX dnů. Ve smyslu ust. § 222 odst. 3 písm. 

b) zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o změnu, která mění ekonomickou 

rovnováhu závazku ze smlouvy v neprospěch Prodávajícího jako vybraného dodavatele . 

Jedná se tedy o změnu, jejíž sjednání je přípustné. 

2.5. Změna se sjednává na žádost Prodávajícího a s ohledem na technické důvody na jeho 

straně. 

2.6. Tento  dodatek   nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

 
 
 
 

Prodávající Kupující 
 
 

V  ........................ .... dne  ..................... 

 
 
V  ........................ .... dne  1.2.2018 

 
 
 
 

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o 


