
Ill ČESKÝ INSTITUT 
INFORMATIKY 
ROBOTIKY 
A KYBERNETIKY 
ČVUT V PRAZE 

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

uzavřený v souladu s ust. § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), 

KUPU JÍCÍ: 

NÁZEV: 

SÍDLO: 

JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ: 

IČO: 

dále jen „kupující" 

a 

PRODÁVAJÍCÍ: 

ZASTOUPENÁ/JEDNAJÍCÍ: 

IČO: 

ČÍSLO BANKOVNÍHO 
ÚČTU : 

ZAPSANÁ V OR: 

dále jen „prodávající", 

(dále jen „Dodatek č. 1") 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNI CKÉ V PRAZE 

český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 

68407700 

I MAs.r.o. 

Institut mikroelektronických aplikací 

Na Valentince 1003/1, 150 00, Praha 5 

45277397 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9712 

společně též jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana" 
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li ČESKÝ INSTITUT 
INFORMATIKY 
ROBOTIKY 
A KYBERNETIKY 
ČVUT V PRAZE 

I. Preambule
1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřený mezi smluvními stranami

dne 25. 10. 2019 (dále jen „původní smlouva"), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení
provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem „ČVUT
CIIRC: Přístupový systém".

2. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č.1 k původní smlouvě nepředstavuje tzv.
podstatnou změnu původní smlouvy.

li. Předmět smlouvy a vztah Dodatku č. 1 k původní smlouvě

1. Účelem této smlouvy je další nákup zboží specifikovaného v příloze A této smlouvy za cenu
v příloze A uvedenou (Specifikace zboží s cenou).

2. Tento Dodatek č. 1 představuje rozšíření předmětu plnění původní smlouvy a plně se na ně
uplatní všechna ustanovení původní smlouvy.

3. V ostatním zůstává obsah původní smlouvy nezměněn.

Ill. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

2. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál Dodatku č. 1, včetně jejích případných dodatků
a příloh, veškeré originály účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Tuto povinnost
zajistí prodávající i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním
smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není-li
stanoveno datum pozdější (odkládací podmínka účinnosti ze zákona). Uveřejnění zajistí kupující.
Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí; pro účely uveřejnění nepovažují nic z Dodatku č. 1
před jeho účinností, považuje se toto plnění pro účely Dodatku č. 1 za zálohu.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho Příloha A- Specifikace zboží s cenou.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a jeho text odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy: 

Za kupujícího 
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Za prodávajícího 

 

 



Dodavatel: 

IMA s.r.o. 

Na Valentince 1003/1 

150 00 Praha S 

Příloha A Dodatku č. 1 - Specifikace zboží s cenou. 

Objednatel: 

ČVUT - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 

Jugoslávských partyzánů 1580/3 

160 00 Praha 6, Dejvice 

Dodávka a instalalce kabelové trasy z 1.PP - dveře do Testbedu S-101 do 1.NP 

č. místnosti Popis místnosti Popis činnosti 

Uvedená cena zahrnuje: 

Celková cena za dodávku a 

montáž kabelové trasy 

- instalaci kabelové trasy zl.PP do l.NP pro napájení 12V a datovou komunikaci včetně

materiálu

- připojení do stávajícího datového rozvodu v l.NP, resp. komunikačního rozhraní PC
S-190a->S-101 Těžký Testbed -vchod l.PP Masteru 2 v serverovně ve 2.NP 8 505,00 Kč 

- připojení do stávajícího napájecího rozvodu v l.NP, resp. k napájecímu zdroji v

serverovně ve 2.NP

-koordinace

- dopravné

Celková cena bez DPH 8 505,00 Kč 

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené zboží má zde uevdené vlastnosti: 

- použité typy kabelů jsou shodné jako u stávajících rozvodů - paltí pro napájení i pro datové linky

Celková cena s DPH 1__,, 10 291,05 Kč 
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