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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

Č. smlouvy kupujÍcÍho: SOS00452/2018

I.
Smluvní strany

KUPUjÍCÍ:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
U Hřiště 527, 382 32 Velešín
00583855
CZ00583855
ředitelem Školy, Ing. Be. Milanem TIMKEM
MMB, a. s., České Budějovice
212863036/0600
380331071, timko@sosvel.cz
a3dh72q
Ing Lenka Š"pková, s'pkova@sosvel.cz, 725158683

(dále jen ,,kupujicř') na straně jedné

a

PRODÁVAjÍCÍ:
Se sídlem:
IČO:
DIČ,
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
bankovní spojeni:
č účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:

MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6, 664 34 Kuřim
60755431
CZ60755431
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 19651
Ing. Aleš juránek, jednatel
ČSOB, a.s.
372627613/0300
549128811, mcae@mcae.cz
3wrksfb
Milan Hruška, milan.hruska@mcae.cz, 727970615

(dále jen ,,prodávajicř') na straně druhé
Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená tímto dodatkem ke
kupní smlouvě (dále také jen ,,dodatek ke smlouvě"), jakož i práva a povinnosti z tohoto dodatku ke
smlouvě vyp|ývajÍcÍ, budou řešit podle příslušných ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v pI. zněnI(dále jen ,,občanský zákoník").
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ll.
Úvodní ustanoveni

Tento dodatek ke kupnIsmlouvě je uzavírán na základě jednánía vzájemné dohody.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava specifikace čísla projektu, v rámci kterého je zakázka, která je
specifikována ve výše uvedené smlouvě realizována:

Registrační číslo projektu:

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/16 050/000164 se mění na:

CZ.06.2.67/0.0/16 050/0001647

lV.

Platnost dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejněni v registru smluv.

V.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli
dalších podmínek.

2. prodávajÍcÍ bere na vědomi povinnost kupujÍcÍho zpřístupnit obsah tohoto dodatku nebo
jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák.
Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
v pI. znění. V rámci vyloučenI všech pochybnosti smluvní strany prohlašuji, že takové
uveřejnění této smlouvy nebo jejích části ze strany kupujÍcÍho nevyžaduje předchozí
souhlas prodávajÍcÍho.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupujÍcÍ a jeden
prodávajÍcÍ.

4. Smluvní strany prohlašujI, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem
smlouvy souhlasi.

5. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právni úpravy věcně
a místně příslušnými orgány České republiky. -)
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6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejněniv registru smluv. Tento dodatek je účinný do úplného splněni
práv a povinností z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch.

V,. tkha:,,, m. RMq

Za |(upujÍcÍho Stľ'edM odbořňá ŠKOR-.
a U Flřlšů 5?"s' ,,,

.' :i;iŠ'é 527· t":"- "'L
."" ."' .; Š {J u .ii m , LŇ LĹl- '. -· · '

V Kuřimi dne: 25.3.2019

Za prodávajÍcÍho

Ing. Be. Milan TIMKO

Ředitel Školy

g. Aleš Jur' ek

jedn el
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