
Dodatek Č. 1
k rámcové kupní smlouvě

Č. KSı*19?6f2U18i'Os uzavřená dne 6. 9. 2018 mezi tëmite smluvními stranami:

as PRAGUE MEDICAL cs, flpnı. 5 nn.
K červenêmn úvnru 32ssf25a
130 B-U Pra ha 3 - Strašnice
IČO: 25112015
DIČ: CZ25112015
Bankevní `

zasteupena:
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským seudem v Praze, eddíl C, vležka 5U573

jako prodávajícím (dále jen ,,PrDdávajíeí“) na straně jedné

a

Fakultní nemeeníee Brne
IČ: 852897135
Dıćz czsszsszss
se Siúıfl-vn; sn-nn, Jihıflvsıflá 20, Psć S25 DD
zasteupena:
bankevníspü
čísle bankevnıhe

FN Brne je státní pííspávkevá Organizace zřízená rezhednutím Ministerstva zdravetnietví. Nemá
zákenneu pevinnest zápisu de ebehedníhe rejstříku, je zapsána v živnestenskám rejstříku vedeném
Zivnestenským úřadem města Brna,

jake ebjednatelem (dále jen ,,Kupı.ıjíeí“) na straně druhá.

(dále jen ,,Smleuva"),

a te v následujícím znění:
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ı. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na osobě Správce ve smyslu odst. III.-4 Smlouvy tak, že Správcem
bude_ Ujednání véty předchozí nahrazuje dohodu smluvních stran podle
odst. Ill.-4 véty poslední Smlouvy.

Příloha é. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou Č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvé. Ujednání věty
předchozí nahrazuje dohodu smluvních stran podle odst. llI.1 Smlouvy.

ıı. zÁvÉREćNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek nabyvá ùéin nosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Osoby podepisující tento dodatek jménem Prodávajícího prohlašují, že podle stanov společnosti,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnény tento
dodatek podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Prodávající
obdrží jedno vyhotovení a Kupující obdrží dvé vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvé je příloha é. 1.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladné seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela
rozumí a plné vyjadřuje jejich svobod nou a vážnou vůli. Í
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