
Dodatek č. 1
K Rámcové dohodě uzavřené dne 9. 5. 2017

Kupující: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Se sídlem: Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
IČ: 00209775 
DIČ: CZ00209775
.......................................................................... 
.................................................................................... 
(dále jen „kupující")

a

Prodávající: Aspironix s. r. o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle „C", 
vložce 162086
Se sídlem: Hradčanské náměstí 12, Praha 1, 118 00 
IČ: 29040736 
DIČ: CZ29040736
.............................................................
.........................................................................................
(dále jen „prodávající")

a

Alliance Healthcare s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle „C", 
vložce 87837
Se sídlem: Podle trati 624/7, Praha 10- Malešice, 108 00 
IČ: 14707420 
DIČ: CZ14707420
............................................................................................. 
.................................................................................. 
(dále jen „distributor")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek k Rámcové 
dohodě a realizaci veřejné zakázky nazvané VZ0021123: Systém podtlakové

terapie.

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně článku II. Preambule:

Tato rámcová dohoda vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při výkonu 
práv a povinností souvisejících s poskytováním plnění prodávajícího v rámci 
jednotlivých objednávek, které bude kupující předávat prodávajícímu nebo



distributorovi v případě potřeby na základě této dohody a za podmínek 
stanovených v této dohodě specifikovaných v jednotlivých objednávkách.

Na základě této rámcové dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb 
zadávat prodávajícímu nebo distributorovi veřejné zakázky na dodávky podle čl. 
III této dohody. Smlouva na plnění veřejné zakázky zadávané na základě této 
rámcové dohody bude uzavřena na základě výzvy kupujícího (objednávky) 
k poskytnutí plnění a jejího písemného potvrzení prodávajícím nebo 
distributorem.
Písemnou formou se rozumí rovněž elektronicky, konkrétně e-mailem.

II.

V ostatních ustanoveních rámcové dohody se mění „prodávajícP' a „distributor za 
„prodávajícího nebo distributora".

III.

V ostatním zůstává kupní smlouva nezměněna.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 
Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne
9 . 03 . 2018

V Brně dne .... . . . .

Prodávající: Objednatel:

Distributor:


