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, DODATEK Č. 1 KE

KUPNI SMLOUVE C. $0015/19-541-01 ZE DNE 2. 4. 2019

L

ShlLUYNlSTRAN\'

Vysoká škola báňská — technická univerzita Ostrava. hornicko-geologická fakulta

Se sídlem: I7. listopadu 2172/15. Ostrava-Poruba 70800

Zastoupena: prof. lng. \'ladimírem Slivkou. CSC.. dr.h.C - děkanem HGF

iC; 61989100

ln(x (:261989100

Bunkm ní spojeni: ČSOB. a.s.

(No účtu: _

Kontaktní osoba:

(dci/c [on ..kupu/ící'J

Porsche lnter Auto CZ spol. s r.o.. odštěpný závod Auto Heller ()strava

Se sídlem: Vrchlického 3 I "‘IX. [50 00 Praha 5

Zastoupcna: „jednatel

k podpisu ymocněn na lakl. plné moci edouci (11. Auto Heller

16; 47|24652

[N(Y CZ47124652

Bankovní spojení: Reiffeisenbank'. a.s.

Číslo učtu: _

Zapsána v obchodním rejstříku \edcnem Městským soudem \ Pra/e. oddíl C. vložka

l2939

(dá/C [Iv/7 ,./)I‘U(/(}l'(l/‘IVL'/VH)

IL

ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ

'l'ento dodatek je wav řen dle § 2079 a násl. Iiikona č. 892012. občanský yakoník (dále

jen „občanský /Lll\'0hll\'")1 prava a povinnosti stran touto smlotn ou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského [akoníku

Smluvní stran) prohlašují. že údaje uv edené \ čl. I tohoto dodatku jsou v souladu s právní

skutečnosti v době uyavrení smlouvy. Smluvní stran) se YLlVLl/Lljl. že yměn) dotčených

údaju o/nami be/ prodlení písemně druhe smltnní straně. Pri /měně identitikačních udaju

smluvních stran \ četně /mčn_\ účtu není nutné u/avírat ke smlotně dodatek.

Je-li prodav ajíeí plátcem [)I’ll. prohlašuje. že bankovní účet uv edený \ čl. l odst. 2 teto

smlouv) je bankovnim účtem zveřejněným ve smyslu lakona č. Z35 2004 Sb.. o dani

z pridane hodnoty. ve 7nění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o [)PH"). V případě

změny účtu prodávajícího je prodt'ivající povinen doložit vlastnictví k nov emu účtu. a to

kopii prislusne smloux) nebo potvr/ením peněžního ústavu: je-Ii prodávající plátcem

DPI I. musí být nov _\' učet /\ eřejněným účtem ve smyslu predcho/i vět).

 

Dodatek č.I ke kupní smlouvě „Terenní užitkové vozidlo ll"



 

4. Smluvní >tran_\ prohlašují. 7c osob) podcpisujici tento dodatek jsou k tomuto jednání

opravné—n).

5. Pi'odt'najicí prohlašujc. že je odborné iptisohil'v k zajištění předmětu plni—ni podlc této

smlouvy.

6. Tento dodatek je mm řcn v náva7no>ti na zadav aci řízení na veřejnou 7aka7ku > na7\ cm

„Terénní užitkové vozidlo II". která b_\lo i'calizovano kupujícím \ pozici zadavatele

\cřcjnsš yuka/k) podle nikona C. IH 216 Sb.. o veřejných laka/kach. vc IttČnÍ po/dčjšich

předpisu.

7. Smluvní strany se dohodly. Že se mění ustanovení článku 111., odst. 1 této smlouvy

takto:

v.

\HŠH)ADOBAPLNĚNÍ

l. Prodávající sc lava/uje odcv zdat kupujícímu zboži nejpozději do 15.7.2019

Oduvodnění změny smlouvy:

Z. duvodu ymčn) souv iscjíci s přechodem na nové emisní norm). u užitkových \o7u kategorie

NI. v_\danc lívropskou unii v platnosti od ]. 5. 2019. které musí veškeré nové v_vrahčnó vo7v

splňovat. dochází k drobným /po2dčním vc \ýrohč mm.

Docha/i ted) k uv cdcné yinčnč terminu dodani rhoýi.

xvu. , ,

ZÁVĚREČNAIUEDNANI

1. Dodatek kc smlouvě o dilojc \vhotov cn digitálně.

2. Ostatní Chink} kupni smlouv) /u.xta\aji \ platnosti hwc linčn).

3. Tento dodatek nahvva uCinnosti okamžikem rcgiktracc v registru smluv /a podmínek

uvedených \ kupní smlouvě.

V ()strav C dne: V ().xti'avč dnc:

 

prof. lng. \'Iadimír Slivka. CSC.. lng. MartinSkront

dr.h.c — děkan HGF vcdouci o. /. ,-\uto Heller Ostrava

 

Dodatek C.l kc kupní smlouvě "Trénní užitkové vo/idlo ll"



 

Dodatek Cíl ke kupní Smlomč " [“rénní uzitkmé \ozidlo ll“


