
DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě č. 195310200

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
Zastoupena: Ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů

MO

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba ve v

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

Prvotní příjemce: VÚ 3255 Praha, Generála Píky1, 160 00 Praha 6
Osoba odpovědná za převzetí:
ředitel VÚ3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba tel.:

fax:
Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 3255 Praha, Vítězné náměstí 5, 160 00 Praha 6
(dále jen „přejímající44)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Zapsaná (ý) v: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 72
Se sídlem: Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČO: 00174939
DIČ: CZ00174939
Bankovní spojení: ská Republika, a.s.
Číslo účtu:
Identifikátor datové
Zastoupena:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové



Kupní smlouva č. 195310200
Počet listů: 2

Adresa pro doručová
Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

(dále jen „prodávající44),

se v souladu s čl. XVI. odst. 2 kupní smlouvy č. 195310200 (dále jen „kupní smlouva“) dohodly na
následujících změnách a doplňcích kupní smlouvy.

II.
Změny a doplňky

1. Na straně č. 1 přílohy č. 1 kupní smlouvy se ruší text ,,24xHPE 3PAR 8200 920 GB+SWSAS
SFF SSD “ a nahrazuje se textem „ 12x HPE 3PAR 8200 920 GB+SWSAS SFF SSD “.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení kupní smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze
změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 listech.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších přepisů.

5. Tento dodatek s přílohou je nedílnou součástí kupní smlouvy.

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku po jeho podpisu.


