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Dodatek Č. 1
k rámcové kupní Smlouvě

Č. KSí246?ı'2U18,*'Ha uzavřené dne 25. 10. 2Ú18 mezi těmito smluvními stranami:

BS PRAGUE MEDICAL CS, spal. s r.D.
K Červenému dvoru 32E›EI1'25a
13U 00 Praha 3 - Strašnice
IČO; 25112015
DIČ: CZ25112015
Bankevní spojení: _

2fl$10“Pe“à= _
zapsána v ebehedním rejstříku vedeném Městským seudem v Praze, eddíl C, vložka 505?3

jake predávajíeím (dále jen „PrDdávajíeí“) na straně jedná

a

Fakultní nemeeniee Brne
ıćz 55250z05
DIČ; CZ55250705
55 fliaıemz srnn,Jih1flvflKá 20, PSČ 525 00
zasteupsna:
bankevní spejenn
čísle bankevnihe účtu

FN Brne je státní pííspëvkevá erganizace zřízená rezhednutím Ministerstva zdravetnictví. Nemá
zákenneu pevirırıest zápisu de Obehedrıíhe rejstříku, je zapsána v živnestenskem rejstříku vedeném
Živnestenským úřadem města Brna,

ja ke ebjednatelem (dále jen „Kupující“) na straně druhá,

(dále jen ,,SmIeuva“),

a te v následujícím znění:
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1. PŘEDMĚT DODATKU
Smlu cscbé Správce ve smyslu edst. lll.4 Smleuvv tak, že Správcem
bude Ujednání vétv předchezí nahrazuje dehedu smluvních stran pedle
0dst

Příleha Č. 1 Smleuvy se nahrazuje příleheu Č. 1 tehete dedatku ke Smleuvé. Ujednání vétv
předchcvzí nahrazuje dehedu smluvních stran pedle edst. 111.1 Smleuvy.

ıı. zÄvÉREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tentc- dedatek nabývá úČinnesti dnem zveřejnéní v registru smluv pcdle zákcna 0 registru smluv.

Oscby pcdepísující tentc- dedatek jménem Prcvdávajícíhc prchlašují, že pedle stancnv sp0leČn0sti,
společenské smleuvv nebe jinéhe ebdebnéhc erganizaéníhe předpisu jseu c-právnény tentc
dedatek pcdepsat a k platncsti tehete dodatku není třeba pedpisu jiné esc-by.

Tent-0 dedatek je sepsán ve třech vyheteveních stejné platncsti a závaznesti, přičemž Prcdávající
ebdrží jedne vyhcteveni a Kupující ebdrží dvé vvhetevení.

Nedilneu seuéástí tehete dedatku ke Smleuvé je příleha Č. 1.

Smluvní strany prehlaáují, že se důkladné seznámily s ebsahem tehete dcdatku, kterému zcela
rezumi a plné vyjadřuje jejich svebedneu a vážneu vůli.
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