DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY
uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne 06. 06. 2019 podle ust. § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) v rámci projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Mohelnice, Vodní 27“ registrační
číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007876 realizovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
SMLUVNÍ STRANY
KUPUJÍCÍ:
se sídlem:
statutární zástupce
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta

Ing. Pavel Kuba, starosta
00303038
CZ00303038
Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo účtu: 27-1905690389/0800
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
osob oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

DLNK s.r.o.
T.G.Masaryka 1427, Nové Město nad Metují 549 01
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20041
Bc. David Línek, jednatel společnosti
Ing. Richard Lysek, na základě plné moci
Bc. David Línek, jednatel společnosti
Ing. Dagmar Tylšová, prokura

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Ing. Richard Lysek
IČ:
26012162
DIČ:
CZ26012162
bankovní spojení:
Fio Banka
č.ú.:
2800105619/2010
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
I. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku č. 1 dochází v souladu u ustanovením § 222 odst. 6 ke změně závazku.
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu a hodnotu veřejné zakázky.
2. Změna závazku se dotýká položky „Záruka výrobce k notebooku učitele (NV)“ z důvodu
ukončení prodeje ze strany výrobce a nahrazení novým produktem se stejnou specifikací a a
stejnou jednotkovou cenou.

3. Změna závazku se dotýká následující položky dodávaného zboží:
Název položky: Záruka výrobce k notebooku učitele (NV)
Původní typové označení: P/N: U7882E
HP 5y PickupReturn Notebook Only SVC
Nové typové označení:
P/N: UA6E3E
HP 5y PickupReturn Notebook Only SVC
II. Cena díla dodatku
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění cenu veřejné zakázky a uzavřené
smlouvy o dílo.
III. Závěrečná ustanovení dodatku
1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním účastníkem smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s povahou originálu podepsaných
oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží 1 a prodávající 1
vyhotovení.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří upravený položkový rozpočet.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Mohelnice usnesením č.
/RM/2019 ze dne

V Mohelnici, dne ……….…….

V Novém Městě nad Metují, dne ………………

…………………………………………
Ing. Pavel Kuba, starosta

……………………………………………..
Bc. David Línek, jednatel společnosti
Ing. Richard Lysek, na základě plné moci

Bc David
Línek

Digitálně
podepsal Bc David
Línek
Datum: 2019.07.29
19:12:07 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Pavel Kuba
Datum: 31.07.2019 08:19:37 +02:00
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