D 400/24000/00180/19/01

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
Dodávka drceného kameniva
č. sm lou vy: D400/24000/00180/19
uzavřený podle § 2 079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje
ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P19V 00003417

I.

Smluvní strany
KUPUJÍCÍ:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ...................................................... ....
.............................................
Zastoupený:

........................................... vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.............................................................
................................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

PRODÁVAJÍCÍ:
Stavebniny Zeman s.r.o.
Nádražní 661, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 38038
IČO: 26225166, DIČ: CZ26225166, plátce DPH
Bankovní spojení: .........................
.......................................
Zastoupený: ........... ...
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..................................
.......................................................................
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Smluvní strany se dohodly a uzavřely tento dodatek č. 1 kupní smlouvy spočívající ve
změně článku VI. Cenové podmínky za dodávku.

Změna kupní smlouvy je následující:
VI.
Cenové podmínky za dodávku
U odběru drceného kameniva fr. 32/63 mm (viz ZŘ 01/2019/084) dojde k navýšení
hm otnosti z původních ........ t na konečných ........ t, tudíž dojde k navýšení celkové ceny

z 401 625,- kč na 448 875,- kč.

XII.
Platnost dodatku
1.

Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběm a sm luvním i stranam i a účinnosti dnem
uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru smluv.

XIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Dodatek je vyhotoven ve 2 exem plářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží
každá ze sm luvních stran.

2.

Sm luvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s je h o obsahem , že
ten odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitý a srozum itelný a že není uzavírán
v tísni či za jin a k jednostranně nevýhodných podmínek.

3.

Zbývající ujednání původní sm louvy zůstávají nezm ěněny.

1 2 . 09 . 2019
V Dolní Rozince, dne 11.9.2019

Za kupujícího:

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Za prodávajícího:

............... .......... ..........
............................. .........
.................................................
....................... .........................

............................................
vedoucí odštěpného závodu

..............
jednatel spolčnosti
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