
DODATEK Č. 1 P1\'CRP01BYKTU
KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy kupujÍcÍho KS-001-2020
č. smlouvy prodávajÍcÍho HZS - 002- 2020

AVEC CHEM s.r.o.
se sídlem: Chrudimská 1555, 535 01 Přelouč
zastoupený: Ing. Michal Filipi, jednatel společnosti
IČO: 25271016
DIČ: CZ25271016
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11439
(dále jen ,,prodávající")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým, na základě pověření č.j. MV-50180-4/OSM-

2020
(dále jen ,,kupujícř)

.

l) Dne 3.4.2020 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu na dodávku ve smlouvě specifikovaného
zboží - filtrů P3.

2) S ohledem na změnu sídla u osoby prodávajÍcÍ a se záměrem opravit zřejmou písařskou chybu '
se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a to tak, že:

a) ČI. l se mění a nově zní:

Článek l.
AVEC CHEM s.r.o.

se sídlem:
zastoupený.'
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu.'
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon.'

Chrudimská 1555, 535 01 Přelouč
Ing. Michal Filipi, jednatel společnosti
25271016
CZ25271016

MVCRP01BYKTU



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11439
(dále jen ,,prodávaj/c/'j

a

Česká republika -
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu.'
zastoupená.'

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
00007064
CZ00007064

Ing. Miroslavem Konopeckým, na základě pověření č.j. MV-50180-4/OSM-
2020

(dále jen ,,kupující")

b) Článek |||. odst. 1 se mění a nově zní:
l) Předmětem této smlouvy je dodání

152.280 ks filtrů P3 r (protičásticový), závit.' RD 40x1/7"
(dále jen ,,zboží').

3) V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

W

l) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží prodávajÍcÍ a 1
(jeden) kupujícI.

3) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
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jednatel s lečnosti
AVEC C EM s,r.o.

V P,aze dne . ,. '° 1Š -ii:'2020

...,Ing. Miro av Konopecký
ředitel odboru správy majetku

Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnlträ
odbor správy rnajetku
P,0, BOX 155/OSM

140 21 praha 4
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