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DODATEK č. 1 
ke KUPNÍ SMLOUVĚ 

ze dne 1. 7. 2019 
 

na realizaci zakázky s názvem: 
„ICT a komunikace, 3. ZŠ Žatec“ 

(dílčí část plnění „Nábytek pro odborné učebny“) 
 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku 
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
I. 

Smluvní strany 
 

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 
Sídlo: nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka 
IČO: 61357120 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

neplátce DPH 
Komerční banka, a.s. 
3133290287/0100 

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka 
tel: +420 415 726 143 

e-mail: skola@3zszatec.cz 
 dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“) 

a 
 
KECIP, s.r.o. 

 

Sídlo: V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří 
Zastoupený: Oldřich Picek ml. - jednatel 
IČO: 25426842 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

CZ25426842 
Komerční banka, a. s. 
35-1913970217/0100 

Zástupce ve věcech technických: Oldřich Picek ml. 
tel: +420 777 620 171 

e-mail: piceko@seznam.cz 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17578 
dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“). 
 
Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu změn technických parametrů 
souvisejících s technickou realizací dodávky. 
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Výše uvedené smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto: 
 

 
III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky 

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu: 

smluvní cena cena bez DPH sazba DPH výše DPH cena vč. DPH 

Nábytek pro odborné učebny 267.100,- 21% 56.091,- 323.191,- 

 
Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1. 

 Smluvní cena v Kč (bez DPH) DPH (21%) Smluvní cena v Kč (vč. DPH) 
cena dle KS 267.200,- 56.112,- 323.312,- 
dodatek č.1 - 100,- - 21,- - 121,- 

cena dle dodatku č.1 267.100,- 56.091,- 323.191,- 
 
Důvodem je změna specifikace dodávaných židlí s ohledem na jejich vlastnosti a charakteritiku (zejm. 
lepší držba a delší životnost).  
 
 
Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopisu. 
 
Přílohy: 

1) změnový list 01, vč. ocenění změn 
 
 
 
V Žatci dne ……………………………… 
 
  
 
 
  
……………………………………………. ……………………………………………… 
Kupující 
Mgr. Jana Hassmanová 
ředitelka školy 

Prodávající 
Oldřich Picek  
jednatel – KECIP, s.r.o. 

 


