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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřená ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dodávka výkonného počítače pro řešení náročných numerických multifyzikálních simulací

č. smlouvy prodávajícího Z2019-033588/1

I.
Smluvní strany
Kupující:	České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, Česká republika

sídlo fakulty:	Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, Česká republika zastoupená:	prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc., děkanem fakulty bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700


(dále jen „kupující“) na straně jedné
a

Prodávající:	SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
sídlo:	Praha 10, 28. Pluku 458/7, PSČ 10100 jednající/zastoupený:	Daniel Bičík, jednatel
bank. spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČO:	25623290
DIČ:	CZ25623290
zapsaný v OR	sp. zn. C 55683 vedená u Městského soudu v Praze



(dále jen „prodávající“) na straně druhé (společně dále také jako „Smluvní strany“)
I.

Dne 09. 01. 2020 spolu shora uvedené smluvní strany uzavřely kupní smlouvu č. Z2019-033588/1, jejímž předmětem je dodávka výkonného počítače pro řešení náročných numerických multifyzikálních simulací (dále jen souhrnně „zboží“). Bližší technická specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 předmětné kupní smlouvy. Předmětem plnění kupní smlouvy je rovněž dodávka a montáž zboží, jakož i splnění dalších podmínek uvedených v kupní smlouvě. Účinnost kupní smlouvy nastala jejím uveřejněním v registru smluv dne 17. 1. 2020.

	Na základě shora citované kupní smlouvy bylo povinností prodávajícího dodat kupujícímu zboží a splnit veškeré podmínky dle kupní smlouvy nejpozději do 17. 4. 2020.


	Vzhledem k situaci, že v důsledku pandemie COVID-19 nebylo možné dodat zboží a splnit podmínky citované kupní smlouvy do termínu ve smlouvě stanoveném, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě. Klasifikace této změny smlouvy má charakter změny nepodstatné, neboť jsou splněny kumulativní podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel uvedenou změnu nemohl předem předvídat, neboť tato vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí odhadnout, že nastanou, tj. zadavatel nemohl předpokládat, že nastane pandemie COVID-19, v jejímž důsledku nebude možné včas splnit dodávku předmětného přístroje. Tato změna nemá jakýkoli vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, neboť předpokladem dodání je dodání vysoutěženého přístroje a to za cenu, kterou prodávající uvedl v kupní smlouvě v rámci své nabídky. Celková povaha a cena plnění zůstávají nezměněny, tudíž zadavatel má za to, že v daném případě jsou splněny podmínky pro klasifikaci změny dle ust. § 222 odst. 6 citovaného zákona.


	S ohledem na skutečnost, že prodávající neměl v mezidobí, tj. od termínu, do kterého měl být předmět kupní smlouvy dodán do termínu uzavření dodatku jistotu, v jaké době bude možné předmětný přístroj dodat  a vzhledem ke skutečnosti, že kupující zvažoval v tomto mezidobí i možnost odstoupení od smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, nebylo možné předmětný dodatek mezi smluvními stranami uzavřít dříve.



II.

1.   Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. IV. „Doba a místo plnění“ kupní smlouvy se mění a zní následovně:

„Prodávající  se zavazuje  dodat  kupujícímu zboží  a splnit  veškeré  povinnosti  dle kupní  smlouvy  nejpozději do  31. 8. 2020.“


III.

Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


	Tento dodatek č. 1 je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.




V Kladně 2.6.2020
 
 V Praze 1.6.2020
…………….	………………………………………………………………… České vysoké učení v Praze		SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
Fakulta Biomedicínského inženýrství	Daniel Bičík, jednatel prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
děkan fakulty
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