
UTB – DNS výpočetní technika 1/2020 – Rektorát – část 1 

Dodatek č. 1 – 2020000297 

Ke kupní smlouvě, uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve 

znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

se sídlem:       nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 

IČO:       70883521 

DIČ:        CZ70883521 

bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky:     ahqj9id 

zastoupená:       RNDr. Alexander Černý, kvestor 

za věcné plnění odpovídá:    xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx@utb.cz  

(dále jen „kupující“) 

 

M Computers s.r.o. 

se sídlem:       B. Smetany 206, 380 01 Dačice III 

IČO:         26042029 

DIČ:        CZ26042029 

bankovní spojení:     ČSOB a.s. 

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednající:       Marek Vašíček, jednatel 

registrace:       v obchodním rejstříku u Krajského soudu   

 v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10669 

e-mail:        obchod@mcomputers.cz 

ID datové schránky:     eu8jjd2 

kontaktní osoba:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „prodávající“) 
 

 

 

Preambule: 

Dne 27. 2. 2020 uzavřely smluvní strany Kupní smlouvu (2020000155), vzešlou z veřejné zakázky 

s názvem „UTB – DNS výpočetní technika 1/2020 – Rektorát“, jejímž předmětem je dodávka „věci“ 

blíže ve smlouvě specifikované za podmínek ve smlouvě stanovených a dohodnutých (dále „kupní 

smlouva“).  

V souladu s ustanovením § 222, odst. 4, písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek se smluvní strany dohodly na znění následujícího dodatku ke smlouvě č. 1:  

 



II. Předmět dodatku  

 

1) Předmětem dodatku č. 1 je dodávka výpočetní techniky („věci“), blíže specifikované v příloze č. 1 

dodatku – technické specifikaci. 

2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu tohoto 

dodatku dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné 

pro splnění jeho povinností z dodatku, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv 

správních či celních poplatků.  

Název položky      počet kusů      cena za kus bez DPH  

(MON 3) 
AOC LCD X24P1    4   4050,-Kč   

 

Cena věci celkem: 

Celkem bez DPH:  16 200,- Kč 

21% DPH:               3 402,- Kč 

Celkem s DPH:         19 602,- Kč (slovy: devatenáct tisíc šest set dvě koruny české) 

3) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději do 4 týdnů od účinnosti dodatku č. 1.  

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1) Veškerá ustanovení kupní smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a 

jejich znění se použijí přiměřeně i pro tento dodatek.  

2) Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Příloha: 1) – technická specifikace „věci“ 

 

 

Ve Zlíně dne: 20.03.2020 

 

Za kupujícího:   

 

 

 

............................................... 

RNDr. Alexander Černý 

kvestor UTB ve Zlíně 

 

 

Ve Zlíně dne:20.03.2020 

 

Za prodávajícího: 

 

 

 

............................................... 

Marek Vašíček 

jednatel 

 

 

 



Příloha č. 1 - Technická specifikace 

 

UTB – DNS výpočetní technika 1/2020  – Rektorát - Nabídka 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Obchodní název: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 

IČO: 70883521 

Rektor: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. 

 

1. Monitor 24“ (MON 3) – AOC LCD X24P1 
 

parametr nabízená hodnota 

Technologie panelu IPS 

Jmenovitá úhlopříčka 24" 

Poměr stran 16:10 

Rozlišení panelu 1920x1200 px 

Statický kontrastní poměr 1000:1 

Jas 300 cd/m2 

Povrch displeje matný  

Technologie technologie pro potlačení problikávání displeje Flicker Free  

režim Low Blue Light pro snížení intenzity škodlivého modrého světla 

s krátkými vlnami 

Další vlastnosti výškově nastavitelný podstavec, pivot, USB hub (včetně kabelového 

propojení PC to monitor) 

Vstupy DP a HDMI a VGA a DVI 

TV tuner nemá 

Reproduktory Vestavěné 2x 2W 

Záruka 60 měsíců, NBD ON-SITE 

Požadovaný počet 4 ks 

 


