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D O D A T E K  č. 1  K E  K U P N Í   S M L O U V Ě 

MMK/SML/115/2019 

 

1. statutární město Karviná 
 adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24 
 zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2019: 
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
technických:  xxxxxxx 

       xxxxxxx 
 xxxxxxxx 

b) dotací:  xxxxxxxx 
 telefon:        xxxxxxxx   
 e-mail:        xxxxxxxx 
          xxxxxxx 
  xxxxxxx 
                        xxxxxxx 
 IČ: 00297534 
 DIČ: CZ00297534 
 bankovní spojení: xxxxxxxx 
 číslo účtu: xxxxxxxx  
  
(dále jen kupující)  
  
a 
  

2. AV MEDIA, a.s. 

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120 
  zastoupena:  Ing. Davidem Leschem, místopředsedou představenstva 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxx 
 se sídlem: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10   
 IČ: 48108375     
 DIČ: CZ48108375  
 telefon: xxxxxxxxx 
 e-mail:  xxxxxxxxx 
 bankovní spojení:  xxxxxxxx 
 č. účtu:    xxxxxxxx 
(dále jen prodávající) 
 
 
      Smluvní strany uzavřely 06. 03. 2019 Kupní smlouvu č. MMK/SML/115/2019 (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je dodávka, montáž a konfigurace IT vybavení a pořízení dalšího zboží v rozsahu 
uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy (dále též zboží), v rámci veřejné 
zakázky „INTERIÉR - Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ 
Dělnická, Karviná“.  

 

      Z důvodu ukončení výroby, dodávek a prodeje části IT vybavení se smluvní strany dohodly na změně 
shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 
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         I. Změna smlouvy 

1. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, které bylo 
obsaženo v příloze č. 1 Smlouvy (dále též „původní zboží“), se již nevyrábí. Smluvní strany se tedy 
dohodly, že původní zboží bude nahrazeno jiným zbožím, které je rovněž specifikováno v Příloze č. 
1 tohoto Dodatku č. 1 (dále též „nově nabídnuté zboží“). Prodávající prohlašuje, že nově nabídnuté 
zboží má stejné parametry jako původní zboží uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že tato záměna nemá vliv na cenu. Celková cena uvedená v  článku II. Cena odst. 1 Smlouvy 
se nemění. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, 
a to na dobu neurčitou.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 Smlouvy je 
vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. 

5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 593 ze dne 12. 06. 2019. 
 

Příloha: 
1. Popis záměny 

 

V Karviné dne 19.06.2019 

za objednatele 

 

 

……………………………………… 

za statutární město Karviná 

Ing. Helena Bogoczová, MPA 

vedoucí Odboru majetkového, 

oprávněna k podpisu na základě pověření 

ze dne 02. 01. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14.06.2019 

za zhotovitele 

 

 

……………………………………… 

Za AV MEDIA, a.s. 
Ing. David Lesch 
předseda představenstva 
  


