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Dodatek číslo 1 k Rámcové kupní smlouvě 
na dodávky kapalného chloru č. K 113/2017

GHC invest, s.r.o., se sídlem Korunovační 6/103, 170 00 Praha 7 
ÍČ; 60464496 DIČ: CZ60464496
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíi C, viožka 26573 
zastoupená: ing. Tomášem Eršilem, jednatelem firmy 
(dále jen „Prodávající*1), na straně jedné

a

Technické služby města Mostu a.s., se sídlem Dělnická 164, Veiebudice, 434 01 Most
ÍČ: 64052265 DIČ: CZ64052265
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771 
zastoupená: ing, Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva 

a Tomášem Kubaiem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „Kupující”), na straně druhé a dále společně též jako „smluvní strany”,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Rámcové kupní smlouvě č. K 113/2017.

Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Rámcové 
kupní smlouvy takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Rámcové kupní smlouvy):

4. KUPNÍ CENA

4.1 Kupní cena zboží je pro dodávky díe této smlouvy stanovena následovně, s možností nového 
ujednání o ceně zboží:

GHC Chlor kapalný v tlakové láhvi s obsahem 65 kg ks láhve

V ceně zboží jsou zahrnuty náklady na dopravu zboží na odběrné místo Kupujícího, specifikované 
v bodě 6 této smlouvy. Náklady spojené s odevzdáním zboží Prodávajícím Kupující jakož i jiné možné 
náklady Prodávajícího jsou zahrnuty v ceně zboží uvedené v článku 4.1 této smlouvy.

12. PLATNOST SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinnosti od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

Ostatní články a ustanovení Rámcové kupní smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn. 
Tento dodatek k Rámcové kupní smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od 
podpisu dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru prodávající.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží kupující do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a 
opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.
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Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

Tento dodatek je piatný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění 
v registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.( o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany si text tohoto dodatku přečetly, porozuměly mu, souhlasí s ním a považují ho za 
zcela určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně uznávají pravost 
a správnost tohoto dodatku.
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Datum Jméno, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize: 9.1.2020 Manažer divize DÚZSM

Ředitel společnosti: 9.1.2020 ■MHMF Ředitel společnosti

Za divizi posoudii/a:

AK - právně posoudii/a: Uveřejnění v registru smluv: DNE SÁNO ^^ i........................................Mw

Manažer ekonomie schválil/a: 9.1.2020 mmmmr Vedoucí ekon. odděleni j Á
Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:
Poznámka:

Dodatek č. 1 k Rámcové kupní smlouvě na 
dodávky kapalného chloru

<?, tíhID smlouvy z registru smluv;


