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DODATEK č. 3 

kupní smlouvy č. 165410146 

I.  

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo obrany 

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  

IČO: 60162694 

DIČ: CZ60162694 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zaměstnanec pověřený jednáním:  ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory  

 sekce vyzbrojování a akvizic MO 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

 odbor logistiky, zabezpečení a podpory 

 nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6,  

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonické a další spojení:  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

fax:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 dat. schránka: hjyaavk 

Adresa pro doručování korespondence: 

 Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

 odbor logistiky, zabezpečení a podpory 

 nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 

(dále jen „kupující“) 

a 

Prabos plus a.s. 

Zapsaná:  v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 3864 

Se sídlem: Slavičín, Komenského 9, PSČ 763 21  

IČO: 262 72 857 

DIČ: CZ26272857 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Slavičín 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná k jednání: xxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefonické a faxové spojení:  

 telefon: xxxxxxxxx 

 fax: xxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování korespondence: Prabos plus a.s., Komenského 9, 763 21  Slavičín 

(dále jen „prodávající“), 

se dohodly v souladu s bodem 2. článku XV. „Závěrečná ujednání“ kupní smlouvy 

č. 165410146 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) a v souladu s přílohou č. 1 

„Specifikace zboží“ smlouvy na následujících změnách a doplňcích smlouvy. 
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II. 

Změny a doplňky 

1. Na straně kupujícího se ruší identifikační údaje uvedené v čl. I. „Smluvní strany“ smlouvy 

a nahrazují se identifikačními údaji v čl. I. tohoto dodatku. 

 

2.V příloze č. 1 „Specifikace zboží“ smlouvy se doplňuje velikostní sortiment pro 4. etapu takto: 

 

3. Velikostní sortiment: 

Velikostní sortiment Boty vysoké gumové pro 4. etapu 

KČM Velikost Výroba 

0120060204713 28/270 240 

0120070204716 29/280 350 

0120080204719 30/290 310 

0120090204712 31/300 60 

0120100204714 32/310 15 

  975 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 

důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 

s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxx 

ředitelka odboru       člen představenstva  

v zastoupení 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

         6.12.2018       7.12.2018 

podepsáno elektronicky                                          podepsáno elektronicky                                                                  
 

 

 


