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Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 175210161

„Letecká přilba pro posádky vrtulníků - nákup“

SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01, Praha 6
Zastoupena: , ředitelkou odboru

vyzbrojování vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic
MO

Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Zástupce kupujícího ve věcech technických a organizačních:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“) na straně jedné
a

2. Glomex MS, s.r.o.
zapsán/zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
140652
se sídlem: 00 Praha 10
zastoupena: jednatelem
IČO: 28426525
DIČ: CZ 28426525
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Zástupce prodávajícího ve věcech technických a organizačních:



2

Adresa pro doručování korespondence:
Pomněnková 61
106 00 Praha 10

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

se v souladu s čl. XIV odst. 11 kupní smlouvy č. 175210161, která byla uzavřena dne 31. ledna
2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku
č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Čl. 1
Účel dodatku

Účelem dodatku je zohlednění technologických úprav a zlepšení vlastností, které provedl výrobce
na předmětu plnění. Dodávka zboží v původním termínu není z objektivních důvodů možná; s tím
souvisí změna technické specifikace předmětu plnění a úprava dodací lhůty.

Čl. 2
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava čl. III odst. 1 smlouvy, čl. III odst. 2 smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy
„Technická specifikace“.

Čl. 3
Změny a doplňky

1. Znění čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. II odst.1 smlouvy v konkrétním
velikostním sortimentu dle čl. II odst. 2 smlouvy nejpozději do 30. dubna 2020 včetně.“

2. Znění čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží maximálně ve třech časově oddělených
dodávkách, v těchto dodávkách musí být splněn předmět plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy.“

3. Znění přílohy č. 1 smlouvy „Technická specifikace“ se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 1
tohoto dodatku.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy, včetně všech práv a povinností smluvních stran, kterých se
netýká tento dodatek, zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V případě nesouladu dodatku se smlouvou
platí text uvedený ve smlouvě, přičemž příslušný text dodatku je neplatný pouze v rozsahu, v jakém
odporuje textu smlouvy.

2. Dodavatel není oprávněn zcela ani z části postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze
svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

3. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto dodatku, je
povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této skutečnosti
informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje
navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.
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4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku
vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 listech.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 Technická specifikace 1 list

V Praze dne 2019 V Praze dne 2019

________________________
Podepsáno elektronicky

_________
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsa
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28426525,
o=Glomex MS, s.r.o. [IČ 28426525],
o

Datum: 2019.08.22 12:18:50
+02'00'

Elektronický podpis - 22.8.2019

Certifikát autora podpisu :

Jméno
Vydal :
Platnos


