
Číslo smlouvy kupujícího: 1068/2018                                   Číslo smlouvy prodávajícího:   
Číslo dodatku č. 1 kupujícího: 449/2020                                               

DODATEK  Č . 1 KE  KUPNÍ  SMLOUVĚ
______________________________________________________________________________________________

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

PRODÁVAJÍCÍ  

Zogal Union s.r.o.

sídlem  Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín IČO: 278 60 388
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 32035
zastoupena 

I.
Kupující a prodávající  se v souladu s čl. VI. odst. 1. kupní smlouvy uzavřené dne 30. 10. 2018 (dále jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4.    V rámci  letního  období  prodávající  na  základě  objednávky  dodá  zboží  nejpozději  do  31.10.  příslušného
kalendářního roku, v roce 2020 nejpozději do 31. 5. 2020. Předmětem této smlouvy je  letní předzásobení v roce
2018, 2019 a 2020. Objednávka bude vystavena pro každou organizační jednotku kupujícího případně každé místo
plnění zvlášť.

Obě smluvní strany na změně přílohy č. 3 smlouvy – Místa dodání a kupní cena. Nové znění přílohy č. 3 je přílohou
tohoto dodatku.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění 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),  ve  znění  pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí kupující.

V Českém Těšíně dne 9. 4. 2020 V Brně, dne 16. 4. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Zogal Union s.r.o.  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 3

část

množství

( t )

cena  á 1 t

bez DPH

včetně dopravy celkem

oblast  Jih - letní předzásobení

(sklad Břeclav, Hustopeče, Klobouky, Mikulov, Pohořelice, 

Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou)

oblast  Jih - zimní období

(sklad Břeclav, Hustopeče, Klobouky, Mikulov, Pohořelice, 

Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou)

oblast  Západ - letní předzásobení

(sklad Znojmo, Lechovice, Vranovská Ves, Moravský 

Krumlov, Suchohrdly)

oblast  Západ - zimní období

(sklad Znojmo, Lechovice, Vranovská Ves)
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