DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ
níže uvedené uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže
uvedenými smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“):
strana:

Kupující

Prodávající

firma:

Město Klášterec nad Ohří

Eva Jandová

sídlo:

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85,
PSČ 43151

431 51 Klášterec nad Ohří, xxx

IČ / DIČ:

00261939 / CZ00261939

87437619 / CZ7556132463

registrace:

---

Městský úřad Kadaň, živnostenský úřad
---

oprávnění

smluvních:

Ing. Štefan Drozd, starosta

jednat

technických
(realizačních):

Bc. Zdena Janichová

ve věcech

bankovní spojení:
tel./e-mail:
číslo smlouvy:

Ing. Veronika Dlouhá
27-4429430247/0100
724 039 363 / janichova@muklasterec.cz
606 629 869 / dlouha@muklasterec.cz
INO/318/2017/OFI

--xxx
xxx / xxx
…

Smluvní strany konstatují, že prodávající prokázal kupujícímu objektivní důvody pro nemožnost plnění
určitého zboží podle původního předpokladu, resp. původního termínu dle Smlouvy, když příslušné
zboží není možné zajistit od jejich původních dodavatelů, kteří je v potřebné době nemají na skladech.
Smluvní strany se tedy s ohledem na shora uvedené dohodly podle Čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy na
následujících změnách Smlouvy.
Předmětem dodatku je změna odst. 3.2 Smlouvy, tedy termínu plnění Smlouvy, a to z důvodů
uvedených shora, kdy tyto důvody by jistě postihly jakéhokoli jiného dodavatele, s nímž by byla
uzavřena Smlouva; mimo to se nejedná o prodloužení termínu plnění Smlouvy v podstatné části jejího
předmětu, nýbrž pouze u několika níže uvedených položek. Proto lze s jistotou konstatovat, že
uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně Smlouvy, jak ji má na mysli ustanovení §
222 odst. 3 ZZVZ.
Smluvní strany se tedy dohodly, že s účinností od uzavření tohoto dodatku se odst. 3.2 Smlouvy stran
níže v tomto dodatku uvedených položek mění takto: „Předmět koupě uvedený v dodatku č. 1 této
smlouvy prodávající dodá zkompletovaný po jednotlivých logických celcích (pokud je dodávka po
logických celcích stále s ohledem na uzavřený dodatek č. 1 možná) nejdéle do 30.04.2018. Předmět
koupě musí být nový a nepoužitý.“.
Položky, stran kterých dochází ke změně termínu plnění dle tohoto dodatku:
Číslo položky
rozpočtu

1.1.2.3.3.04

1.1.2.3.3.11

Název položky rozpočtu

PARTNER 1 - Motorické pomůcky

PARTNER 2 - Rehabilitační, kompenzační,
relaxační, balanční pomůcky pro I. stupeň ZŠ

Název školní pomůcky

Počet ks
školní
pomůcky

sada bloků k balanční lávce

5

Polikarpova stavebnice

3

odrážedlo motorka – pro děti 2 –
3 roky

10

balanční lávky

3

1.1.2.3.3.15

1.1.2.3.3.16

PARTNER 3 - Školní pomůcky pro podporu
inkluzivního vzdělávání v ZŠ (PODÍL)

PARTNER 4 - Pomůcky pro realizaci náprav na I.
stupni ZŠ (PODÍL)

taburety - třídílná sada

6

žíněnka školní

20

odrazový můstek

1

molitanové sedací soupravy pro
relaxaci a odpočinek nebo
čtenářské aktivity, spánek apod.

5

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření, pokud není jiným právním
předpisem stanoveno jinak, a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden a
kupující dva stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují vlastnoručním podpisem oprávnění zástupci obou smluvních
stran.

V Klášterci nad Ohří dne 26.02.2018

V Klášterci nad Ohří dne 26.02.2018

…………………………………………..

……………………………………

Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

Eva Jandová

