
U JVERZJTA KARLOVA 

Farmaceutická f ak u Ita 

v Hradci Králové 

Dodatek č. 1 

ke Kupní smlouvě č. 62/2019NZFAF 

(dále jen „dodatek") 

Článek 1 
Smluvní strany 

1.1. Univerzita Karlova 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 
IČO: 00216208 
DIČ: 
IDDS: 

CZ00216208 
piyj9b4 
ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 
153149586 / 0300 

bank. spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.O., děkanem FaF UK 

( dále jen „Kupující") 

a 

1.2. KARO rekJama s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
IDDS: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený(á): 

Vančurovo náměstí 309, Hradec Králové, PSČ 500 02 
25270524 
CZ25270524 
jgt5z8 
ČSOB a.s. 
177255463 / 0300 
XXX, jednatel společnosti 

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd.C, vlož. 
11704 7.1.1997 

( dále jen „Prodávající ") na straně druhé; společně dále jen „smluvní strany" 

...

. . 

* * 

. . 
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UNJVERZJTA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 6. I. 2020 kupní smlouvu na základě výsledku veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Propagační předměty pro FaF UK - PGS konference" ( dále jen „smlouva"). 

2.1 S ohledem na dodržení pravidel publicity řídícího orgánu MŠMT se smluvní strany dohodly na 
změnách barevného provedení a umístění log u šesti položek uvedených v příloze smlouvy 
s názvem: ,,Specifikace a rozsah předmětu plnění" (blok velký, blok malý, holový deštník, 
deštník skládací, USB flash disk a papírová taška). U položky s názvem: USB tlash disk došlo i 
ke změně specifikace tohoto předmětu v tom smyslu, že původní požadavek na flash disk ve tvaru 
„kreditní karty" byl změněn na typ „vyklápěcí" flash disk. Na základě těchto změn došlo 
k navýšení kupní ceny, jak je dále uvedeno. Nejedná se však o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, neboť celková hodnota změn, tj. hodnota 
víceprací, nepřekročí I O % původní hodnoty závazku. Se shora uvedených důvodů se smluvní 
strany dohodly na změně přílohy smlouvy s názvem: Specifikace a rozsah předmětu plnění a na 
změně ust. odstavce 4.2 smlouvy, které je uvedeno níže v čl. 3 dodatku. 

Článek3 
Změna smlouvy a změna přílohy smlouvy 

3.1. Odst. 4.2. smlouvy se mění na následující znění: 
„4.2 Kupní cena za zboží dle čl. li odst. 2.1 této smlouvy činí částku ve výši 64 530,- Kč bez 

DPH, DPH 13 551,J0Kč, 78 081,30 Kč včetně DPH". 

3.2. Dále se tímto dodatkem ruší platnost přílohy smlouvy s názvem: ,,Specifi
k

ace a rozsah 

předmětu plnění" a nahrazuje se novou přílohou s názvem: ,,Specifikace a rozsah předmětu 

plnění_ upravená", která je nedílnou součástí dodatku. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4.2. Pokud je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom 

••• 
• • 
. . 

• • 
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UNIVERZITA KAR LOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

originále. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4.3. Zveřejnění tohoto dodatku (včetně původní smlouvy) v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující včas. Kupující bude informovat 
prodávajícího o zveřejnění v registru smluv, popř. zajistí informování prodávajícího přímo 
informačním systémem registru smluv. 

Příloha: Specifikace a rozsah předmětu plnění_upravená 

Za Kupujícího 

V Hradci Králové dne 07 .O 1.2020 

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.O. 
děkan 

•••
• • 
. . 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a invesličnl fondy 
Operačnl program Výzkum, vývoj a vzděláván! 

za Prodávajícího 

V Hradci Králové dne 07 .O I .2020 

XXX
jednatel společno�KARO reklama s.r.o. 
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Specifikace Barva Logo Materiál Velikost Balení Měrná  
jednotka Ilustrační obrázek počet kusů bez DPH za 

jednotku
 včetně DPH 
za jednotku bez DPH včetně DPH

Blok velký

formát A4, lepená vazba, bez obálky, zadní 
strana podkladový karton, papír gramáž 80g, 

min. 50 stran, grafický návrh a potisk dle 
zadání zadavatele, vnitřek linkovaný 1/1, bez 

obálky, potisk jednobarevný 

bílá
Barevně:  Logo FaF a 

projektu horní desky, logo 
EU a MŠMT zadní strana

papír A4 bez preferencí ks

Blok malý

formát A5, lepená vazba, bez obálky, zadní 
strana podkladový karton, papír gramáž 80g, 

min. 50 stran,  grafický návrh a potisk dle 
zadání zadavatele, vnitřek linkovaný 1/1, 

potisk jednobarevný

bílá
Barevně:  Logo FaF a 

projektu horní desky, logo 
EU a MŠMT zadní strana

papír A5 bez preferencí ks

Poznámkový blok formát A5, povrch syntetická kůže, se 
záložkou a gumičkou, linkovaný  50 ks modrý, 50 ks oranžový

Inverzní : Logo FaF a 
projektu horní desky, logo 
EU a MŠMT zadní strana

papír A5 bez preferencí ks

Holový deštník
manuální golfový deštník, větruodolný, černá 

ocelová hůl, kostra ze skelných vláken, 
dřevěná rukojeť, 8 panelů

černá

Barevně: Logo projektu na 
deštníku a na opačné straně 
deštníku  Inverzně: logo EU 

a MŠMT inverzně

polyester Délka 100 cm, průměr 123 
cm, hmotnost 514 g bez preferencí ks

Deštník skládací
Skládací polyesterový deštník se systémem 
open/close, plastovou rukojetí a obalem, 8 

panelů. 
černá 

Barevně:  Logo projektu 
na deštníku a na opačné 

straně deštníku  Inverzně: 
logo EU a MŠMT inverzně

polyester 
Složený ø 5x29 cm, ø 

95x55
bez preferencí ks

USB flash disk

USB flash disk 16 GB ve tvaru kreditní karty. 
Verze USB je 2,0, rychlost zápisu je vyšší než 
2,92 MB / s a rychlost čtení je vyšší než 9,76 

MB / s.

vyklápěcí
Inverzní : Logo FaF a  

projektu vrchní strana, logo 
EU a MŠMT zadní strana

plast, hliník  2cm x1cm x 6cm samostatná krabička 
/ obal ks 

Kovová propiska
Kovové kuličkové pero s modrou náplní 
náplní s tenkým hrotem (0,5 mm), délka 

propisky 14 cm
kovově stříbrná 

Inverzní:  Zkrácená verze log 
EU a MŠMT na jedné 

straně, druhá strana logo 
projektu

kov 14 cm bez preferencí ks

Papírová taška 
Papírová taška s krouceným uchem, velikost 
A5, barva bílá, papír bílý 90-100 g, nosnost 

max. 5 kg
100 x bílá, 100x hnědá

Inverzně:  logo FaF na 
jedné straně uprostřed, 

loga EU a MŠMT na 
straně zadní v zápatí

papír na sešit vel. A5 bez preferencí ks

Termohrnek 
Termoska z nerez oceli, plastu a  

šroubovacím víčkem. Objem termosky 500 
ml, hmotnost 0,4667 kg

stříbrno/černá
Inverzní:  Logo projektu  a 

logo EU a MŠMT na 
termosce

nerez ocel/plast objem 500 ml bez preferencí ks

9             -                                  -      -      

64 530,00 Kč 78 081,30 Kč Celkem:

Druh plnění - 
název

Nabídková cena za 1 ks Celková cena

Příloha č. 2 Specifikace a rozsah předmětu plnění

Projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 (EFSA-CDN)

Název výběrového řízení: Propagační předměty pro FaF UK - PGS konference

 grafické práce a vizualizace, předtiskové přípravy
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