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Dodatek č. l

ke kupní smlouvě

1. Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451

zastoupeno lng. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

dále jen kupující

2. MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

se sídlem Spodní 327/5, Bobrovníky, 748 01 Hlučín

IČO: 253 93 201

DIČ: czzs393201

zastoupena Ing. Jaroslavem Medvecem, jednatelem

dále jen prodávající

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

I.

Preambule

1. Dne 12.7.2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena kupní smlouva ev.č. 2625/2018/HS/VZKU,

jejímž předmětem byla dodávka a montáž 6 rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro odbor vnitřních věcí,

včetně zajištění nutných stavebních úprav, spočívajících v provedeni elektroinstalace a vytápění

v plném rozsahu stavby dle dokumentace pro výběr zhotovitele (dálejen „Kupní smlouva“).

2. S ohledem na to, že z důvodů na straně kupujícího (neočekávané průtahy při přepojování elektrické

energie) nebude možné dodržet termín dodávky rotátorů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. 1V odst. 12, p1'sm. b) Kupní smlouvy, který nově zni takto:

- Prodávající vystaví po dobu 3 následujících let po předání předmětu koz/pě vždy každý rok

!( 15.11. fakturu ve výši 1/3 z čás/ky uvedené v čl. 111 odst. 3 za Provádění servisních úkonů a

pravidelných revizí po dobu zárukv dle čl. II odst. 1. Dobu splatnosti faktury je dohodou

stanovena na 30 kalemlářních dnů pojejím doručení kupujícímu.

 

2. Tímto dodatkem se dále mění čl. V odst. 1 Kupní smlouvy, který nově zní takto:



- Dodávka a nmnláž rotátory, vč. Sif/vebních úprav bude zahájena dne 2.8.2018 (I ukončena dne

15.11.2018.

3. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změny.

lll.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto

dodatku dle uvedeného zákona zajistí statutární město Ostrava.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněným

i zástupci smluvní stran, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávaj ícíjedno vyhotovení.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem, že tento dodatek

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za

jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k němu připojují podpisy své nebo svých

oprávněných zástupců.

4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. |28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada statutárního města Ostravy svým usnesením č.

10480/RMml418/30 ze dne 16.10.2018

2 a«1n— zum V,;ph/ /. at, A:
V Ostravědne ;.;.s.;*'.'tí./:..dne ..................

  za statutární město Ostrava 29/íVlEDIS INFO SECURITY s. r0.

Ing. Tomáš Macura, MBA lng. Jaroslav Medvec

primátor jednatel

MED-sINFO SECURITY, s.r.o.

74801 HLUČÍN. Spodní 327/5

IČ: 253 93201 DIČ: c225393201


