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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. S002/18—513-01 uzavřené ve

smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku ze dne 16. 10. 2018

Smluvní strany

Kupující

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Hornicko—geologická fakulta (dle také HGF)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

IČ : 619 89 100

DIČ: CZól989100

Zastoupená: — děkanem HGF

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

 

Prodávající

INTERDEKOR HP s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/ : Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko

IČ: 253 67 498

DIČ: CZ25367498

Zastoupená: _- prokuristou

Bankovní spojení:

Císlo účtu:   
zapsaná u: Kraj ského soudu v Ostravě odd. C, vložka 15446

kontaktní osoba: _prokurista

1D datové schránky: vjicd8r

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek dohodly na dodávceFkusů taburetů - tvar válec, 420x420x420

mm (š x hl x v) ve shodném designu koženka/e okůže (dle 3 barev na sedačkách světle

šedá/tmavě šedá/Skořicová) + podnož z chromované oceli, jako jsou atypické sedací soupravy,

jež jsou předmětem smlouvy, ke které je zpracován tento dodatek.

 



1.2—
Celková cena bez DPH 48 600 Kč.

DPH 10 206 Kč

Celková cena s DPH 58 806 Kč

Celková cena plnění ze smlouvy, ke které je zpracován tento dodatek, je 489 897 Kč bez DPH

(tj. 592 775,37 Kč s DPH)

1.3 Zadavatel rozšiřuje plnění smlouvy z důvodu zajištění potřeby sedací kapacity při zachování

jednotného architektonického designu celé budovy Geologického pavilonu.

1.4 Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění.

1.5 Uzavření tohoto dodatku č. 1 není v rozporu ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

1.6 Tento dodatek č. l nabývá účinnosti registrací dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
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za kupujícího: za prodávajícího:
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