
IVERZITA KARLOVA 
Farmaceutická fakulta 
v fT radci Králové 

Dodatek č. 1 

ke Kupní smlouvě č. DNS/CH/02/2019- část 1 

(dále jen .,smlouva ... naše číslo smlouvy 2 I 9K0037) 

Článek 1 
Smluvní strany 

1.1. Univerzita Karlova v Praze 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
Sídlo: Akademika Heyrovského 1203. 500 05 Hradec Králové 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00?.16208 
IDDS: piyj9b4 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s .. Ulrichovo náměstí 734. Hradec Králové 
č.účtu: 153149586/0300 
zastoupená na základě zmocnění provedeného opatřením děkana č. 2/2018 ze dne 5. 2. 2018: Ing. 
Lenka Vlčková- tajemnice FaF UK (dále jen .. Kupující•') 

a 

1.2. SIGMA-ALDRICH spol. sr.o. 
se sídlem: Na Hřebenech li 1718/ l O. 140 00 Praha 4 
IČO: 45794171 
DIČ: CZ45794 l 7 l

100S: 

bank. spojení: Deutsche Bank A.G.Filiale Prag 
č. ú.: 315 460 0029/791 O 
zastoupená: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 11280 

( dále jen .,Prodávající ·') na straně druhé; společně dále jen ,.smluvní strany·' 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 20 I 9 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Chemikálie 02/2019'· v části č. I v rámci zavedeného dynamického nákupního systému 
s názvem .. DNS - nákup chemikálií pro potřeby FaF UK'· v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o 

...
. . 

. . 

. . 

.
.
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zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,.zzvz··), smlouvu, předmětem které byl 

závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové. nepoužité a plně účinné chemikálie tak, jak bylo 

kvalitativně i kvantitativně specifikováno v příloze č. I (Specifikace předmětu plnění) smlouvy. 

a převést na kupujícího neomezené vlastnické právo k tomuto zboží. 

2.2. Po účinnosti smlouvy došlo k nedostupnosti položky č. 8 (Palladium na uhlíku). č. 9 (D

Cykloserin) a položky č. 20 (Methanol I) ze Specifikace předmětu plnění - z dt",vodu 

dlouhodobé nedostupnosti na straně výrobce. Jedná se o okolnost. kterou nemohl kupující 

jednající s náležitou péčí předvídat. Současně se nemční celková povaha veřejné zakázky 

a hodnota změny nepřekročí 50 % pt1vodní hodnoty závazku, v souladu s ustanovením 

§ 222 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku. Proto se smluvní strany dohodly na změnč smlouvy uvedené v čl. 3 tohoto

Dodatku č. 1.

Článek 3 
Změny ve smlouvě 

3.1. Odst. 4.2. smlouvy se mční na následující 71lění: 

,,4.2 Kupní cena za zboží dle čl. li odst. 2.1 této smlouvy činí částku ve výši 102.725,- Kč bez DPH, 

DPH 21 572.30 Kč. 124 297,30 Kč včetně DPH''. 

-, .., 
.) ·-· Příloha č. I smlouvy (Specifikace předmětu plnění) se mění tak. že se vypouští položka č. 8 

(Palladium na uhlíku). položka č.9 (D-Cykloserin) a položka č. 20 (Methanol I) a o jejich cenu 

se ponižuje celková cena předmčtu plnění. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

4.2. Pokud je tento Dodatek č. I uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom 

originále. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 

originálu. z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4.3. Zveřejnění tohoto dodatku (včetně původní smlouvy) v registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejr'íování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující včas. Kupující bude informovat 

prodávajícího o zveřejnění v registru smluv, popř. zajistí informování prodávajícího pl"Ímo 

informačním systémem registru smluv . 

. . .
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Za kupujícího 

V Hradci Králové dne 20.3.2019 

Ing. L�ka Vlčková 
tajemnice FaF UK na základě zmocnění 

děkana 

••• 
. . 

. . 

• • 
... 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investičnl fondy 
Operačnf program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fa ku Ita 

v Hradei Králové 

za prodávajícího 

V Praze dne 18.3.2019 

SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

Na Hřebenech 111718/1 O 

140 oo Praha 8

\Č.: 45794171

DIČ.: CZ45794171

XXX
 společnosti SIGMA-ALDRICH 

spol. s r.o. 

MINfSTCRSTVO Šl'IOLSTVI 
MLÁOEl'E A. TtL0VYCt10VY 
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