
jID: PCR99ETRpo42017103

DODATEK Č. l
ke kupní smlouvě ze dne 20. 03. 2020

(dále jen ,,dodatek Č. l")

č.j.: PPR-10888-25/ČJ-2020-990656

Smluvní strany

Kupující:
Sídlo:
Zastoupený:

Příjemce faktury:

IČO:
DIČ,
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,Hpuj'ící")

a

Prodávající:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Zapsán v obchodním rejstříku

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického
zabezpečení PP ČR
Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení
Odbor movitého majetku, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064
gs9ai55
ČNB
5504881/0710
Veronika Weiglová
veronika.weiglova@pcr.cz
+420 703 438 698, +420 974 843 270

Nanologix Corporation s. r. o.
č.p. 140, 436 01 Český Jiřetín

254 94 546
CZ25494546
RB
2549454658/5500

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. m. C 20838

(dále jen ,,prodávající")
(společně též ,,smluvní strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 20. 03. 2020 kupní smlouvu na nákup ochranných pomůcek, tj. nákup
polomasek Nanologix Respira Compact a filtrů Nanologix Respira Nano Pefection P2 a P3 (dále jen
,,smlouva");

B) z důvodu administrativní chyby při přepisu celkové ceny zboží v článku III. smlouvy a téže chyby
v příloze č. l smlouvy; a

C) z důvodu současné situace způsobené mimořádnými opatřeními kvůli pandemii vini SARS-CoV-2
vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne l l. 03. 2020, a příslušným vládním opatřením, z
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realizace smlouvy vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení
formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 6, odst. 6.11 smlouvy, dohodly na tomto dodatku č. l ke
smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.
l.

2.

Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na změně termínu plnění, a to nejpozději do
23. 03.2020 a mění ČI. II. Doba, místo a podmínky plnění, odst. 2.1 smlouvy se mší a nahrazuje
následujícím zněním:

,,2.1 Prodávajícíje povinen odevzdat zboží kupujíci'mu neipozděii do 23. 03. 2020. "

Ostatní odstavce ČI. TI. smlouvy zůstávají beze změny.

Z důvodu administrativního pochybení při přepisu celkové ceny zboží, se smluvní stran dohodly tak,
že ČI. III. Kupní cena a platební podmínky, odst. 3.1 se ruŠí a nahrazuje následujícím měním:

,,3.1 Celková cena zboží je 495 000,- KČ bez DPH (slovem." čtyři sta devadesát pět tisíc korun
českých), g: 598 950,- KČ vČetně DPH (slovem: pět set devadesát osm tisíc devět set padesát korun
čes/ých). Podrobná cenová kalkulaceje uvedena v příloze č. 1 této smlouVy. "

Ostatní odstavce ČI. III. smlouvy zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany se zároveň dohodly na novém znění přílohy č. l smlouvy, která je nedílnou součástí
tohoto dodatku č. l.

II.

l. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.

2.

3.

4.

Tento dodatek č. l se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž kupující obdrží
dva (2) a prodávající jeden (l) stejnopis.

Tento dodatek č. l je nedílnou součástí kupní smlouvy a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l je:
Příloha č. l Specifikace předmětu plnění a ceny

V Praze dne 20.3.2020

za kupujícího' M!N1STERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečeni

V Praze dne 20.3.2020

za prodávajícího:

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

2 lČ 25494546
DIČ CZ25494546 ®



jTD: PCR99ETRpo42017103

Nová Příloha č. l Smlouvy

Specifikace předmětu plnění a ceny

Cena za 1
, Počet ks Cena za Iks Cena celkem Cena celkemNazev ks včetne V

celkem bez DPH DPH bez DPH včetne DPH

Polomaska
l Respira 500 590,- KČ 713,90 KČ 295 000,- KČ 356 950,- KČ

Compact

2 Filtr ľýan° 500 250, Kč 302,50 Kč 125 000,- Kč 151 250, kčPerfection P3

3 Filt' y"° 500 150, Kč 181,50 75 000, KČ 90 750, KČPerfection P2

CENA CELKEM 495 000,- Kč 598 950,- Kč
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