
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Dodatek č. 1

k RÁMCOVĚ DOHODĚ NA DODÁVKU KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

dále jen jako „Dodatek č. 1"

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Občanský zákoník"), v souladu s ust. § 9 a s ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), jejímž předmětem je plněníveřejné zakázky s názvem

„Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava — část 1 — Kancelářské potřeby"

vedená u Centrálního zadavatele pod číslem smlouvy 2142/2018/HS ze dne 31. 5. 2018.

mezi následujícími stranami:

Centrální zadavatel: Statutární město Ostrava

Sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451

zastoupený: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

vedoucí ekonomického oddělení odboru hospodářské správy

(dále jen „Centrální zadavatel”)

a

Dodavatel: ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

Sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviné - Ráj

IČO: 27791661

DIČ: CZ27791661

zastoupený: Vladimírou Hladkou, jednatelkou

(dále jen „Dodavatel“)

(Centrální zadavatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany')
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Preambule

Smluvni strany uzavřely dne 31. 5. 2018 Rémcovou dohodu na dodávku kancelářských potřeb, jejímž

předmětem bylo stanovení práv a povinností Smluvních stran při zajištění dodávek požadovaných

kancelářských potřeb koncovými odběrateli (dále jen „Rámcová dohoda").

2

Účel a předmět dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je provedení změny doby trvání Rámcové dohody tak, jak uvedeno dále v tomto

Dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly, že čl. 10. odst. 10.1 Rámcové dohody nově zní:

„Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu 15 měsíců ode dne její účinnosti, nebo do okamžiku,

kdy celková hodnota plnění z uzavřených Prováděcích smluv dosáhne Maximální souhrnně ceny dle čl. III této

Rámcové dohody, podle toho, která ze skutečnosti nastane dříve. 0 zániku Rámcové dohody z důvodu

vyčerpání předpokládaného finančního objemu bude Dodavatel informovat Centrálního zadavatele, a to ve

lhůtě 2 pracovních dnů ode dne dosažení Maximálnísouhrnné ceny dle předchozí věty."

Smluvní strany se dohodly, že čl. 10. odst. 10.4 Rámcové dohody nově zní:

„K ukončení Rámcové dohody výpovědí je oprávněn pouze Centrální zadavatel, a to i bez udání důvodu.

Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet dnem doručenípísemné výpovědi Dodavateli, s výjimkou období

počínajícího prvním dnem 13. měsíce účinnosti Rámcové dohody, kdy výpovědní doba činí 5 dní a počíná

běžet dnem doručení písemné výpovědi Dodavateli. O vypovězení Rámcové dohody informuje Centrální

zadavatel ostatní Odběratele. "

3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají nezměněna.

Centrální zadavatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění.

Smluvním strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že vsouladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání

veřejných zakázek, v platném znění, bude Dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 01367/RM1822/22

ze dne 14. 05. 2019, kterým bylo rozhodnuto o schválení Dodatku č.1 kRámcové dohodě na dodávky

kancelářských potřeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu

připojují svoje podpisy.

 

Centrální zadavatel Dodavatel

Ing.Tomáš Macura, MBA Vladimíra Hla

primátor jednatelka

„ podepsáno elektronicky" „ podepsáno elektronicky"
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