
DODATEK Č. 1
ke Ku í smlouvěČ. s-..ZĽC/kht/2020

Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská l l, 150 21 Praha 5

zastoupený paní Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou
IČO: 70891095 DIČ CZ70891095

(dále jen ,,Kupující")

a

FBP 16 a.s.
se sídlem: cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 27647030 DIČ: CZ27647030
Č. účtů pro platbu: CZK 107-8670500297/0100

USD 123-1570650237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B, vložka 7033

zastoupena: paní Dagmar Pacher, členkou představenstva
(dále jen ,,Prodávající")

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
tento Dodatek (dále jen ,,Dodatek') ke KuRní smlouvě

vedené v evidenci Kupujícího pod č. s-M1.c./kht/2020
(dále jen ,,Sn?louva"): ""

Článek I
Předmět dodatku

l. Učelem tohoto Dodatku je upravit cenu za zboží tak, že dojde ke snížení celkové ceny
zboží. Ke změně ceny dochází na návrh Kupujícího se souhlasem Prodávajícího, nebot'
v průběhu dodávek zboží došlo k významné zrněně tržní ceny zboží.

2. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:
1.1. Text či. II odst. 2. Smlouvy se ruší, a nahrazuje se nově tímto textem:

.,Celková kupní cena zboží dle článku l. ,je sjednána následovně:
a) Cena prvních dodaných 500.000 ks zboží je sjednána ve výši.' 0,66 USD

(.šede.sái.Fest centů amerického dolaru) za kus, tedy 300.000,- USD za tuto čás/
dodá]'ky.

b) Cena dalších dodaných 500.000 ks zboží je sjednána ve výši: 0,47 L'SD
(c'/yřice/:s'edm centů an?ericke"ho dolaru) za kus, /edy 235, 000,- USD za tuto část
dodávky.



Cenyjsou uvedeny bez DPH. K ceně bude přfpočtena DPH ]' zákonné výši. Sn?/u\'n/'
strany se dohodh', že platba proběhne v an1e/'ických dolarech."

1.2. Kupující uhradí Prodávajícímu fakturovanou částku za dodané zboží na
zveřejněný účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb.

1.3. Kupující prohlašuje. že byl informován o tom. že nedodání zboží v termínu dle
ČI. III. odst. l. Smlouvy bylo způsobeno logistickými komplikacemi zcela ínimo
sféru Prodávajícího a bude tedy akceptovat i pozdější dodání zboží. Prodávající je
povinen dodat veškeré dosud nedodané zboží nejpozději do 17.5.2020.

3. Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají beze změny.

ČI. II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smlllvnín]i stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejněni v registru smluv, které provede Kupující.

2. Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž Kupující obdrží dva
stejnopisy a PTodávajíeí jeden.

3. Smluvní strany po úplném přečtení tohoto dodatku prohlašuji, že souhlasí s jeho obsahem,
že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své
vlastnoruční podpisy.
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