
Dodatek č. 2
ke kupní smlouvě ze dne 16.2. 2018 

„Dodávka drogerie pro výjezdové základny Ústeckého kraje včetně autodílny Důlce 2018-2019 - 
II - část 1 - Dodávka drogerie pro výjezdové základny ZZS ÚK, p.o.“.

uzavřená dle § 2079 a následujících zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“)

(dále jen „Dodatek č. 1")

Smluvní strany

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Zastoupena: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
IČO: 00829013
Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759

(dále jako „Kupující")

A

Prodávající:
Seneka Ústí spol. s r.o.
Tovární 3402/39A
400 01 Ústí nad Labem
Zastoupena: Milošem Nekvindou (jednatelem)
IČO: 25016245
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11970 

(dále jako „Prodávající"),

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Kupní 
smlouvě ze dne 16.2. 2018.

Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu dne 16. 2. 2018 (dále jen „Smlouva") a to na základě veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávka drogerie pro výjezdové základny Ústeckého kraje včetně 
autodílny Důlce 2018-2019 - II“.

I. Platnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 článku II smlouvy se mění následovně:

Původní znění: Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dne 31. 12. 2018, nebo do vyčerpání limitu
650 000,- Kč bez DPH

Nové znění: Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dne 31. 12. 2018, nebo do vyčerpání limitu
849 000,- Kč bez DPH



III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněna v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb, zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a 
skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.

Kupující:
V Ústí nad Labem, dne :

Prodávající:
V Ústí nad Labem, dne:

MUDr. Ilja Deyl 
ředitel ZZS ÚK, p.o.

Miloš Nekvinda 
jednatel


