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DODATEK č. 2
kupní smlouvy č. 185410147

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory

sekce vyzbrojování a akvizic MO

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6,

Kontaktní osoba:
Telefonické a další spojení:

telefon:
fax:
e-mail:
dat. schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)
a

Prabos plus a.s.
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864
Se sídlem: Slavičín, Komenského 9, PSČ 763 21
IČO: 26272857
DIČ: CZ26272857
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: - člen představenstva Prabos plus a.s.
Kontaktní osoba: – vedoucí obchodního odd.
Telefonické a další spojení:

telefon:
fax:
e-mail:
datová schránka: bbifrvx

Adresa pro doručování korespondence: Prabos plus a.s., Komenského 9, 763 21 Slavičín
(dále jen „prodávající“),

se v souladu s čl. XV. odst. 2. kupní smlouvy č. 185410147 (dále jen „smlouva“) dohodly
na změnách smlouvy uvedených v čl. III tohoto dodatku.



Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 185410147, Strana 2 (celkem 3)

II.
Účel dodatku

1. Na základě organizačních změn prováděných v resortu Ministerstva obrany dochází ke změně
subjektu, který bude oprávněn jednat za Českou republiku - Ministerstvo obrany v předmětné
smlouvě.

2. Z výše uvedeného důvodu se ve smlouvě mění identifikační údaje na straně kupujícího a jsou
provedeny další související změny.

III.
Změny a doplňky

1. Na straně kupujícího se ruší identifikační údaje uvedené v čl. I. „Smluvní strany“ smlouvy
a nahrazují se novými takto:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel Agentury logistiky

Na adrese: Agentura logistiky
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Kontaktní osoba:
Telefonické a další spojení:

telefon:
fax:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
VZ 551200 Stará Boleslav
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „kupující“)

2. Ruší se text odst. 5 čl. VIII. „Fakturační a platební podmínky“ smlouvy a nahrazuje se novým
takto:

„5. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:
VZ 551200 Stará Boleslav
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.“

IV.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a stává se nedílnou součástí smlouvy.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají
v platnosti beze změny.
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3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

ředitelka odboru člen představenstva
Prabos plus a.s.
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