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ľĚľĺlro rupruĺnĺl STRANAMl'

1. KUPUJICI:
Technické sluŽby města Chomutova,příspěvková organizace
Náměstí 1.máje 89121, 430 01 Chomutov
Zastoupené: lng. Zbyňkem KoblíŽkem, ředitelem
ve věcech technických lng. Jaroslavem Dolnĺkem
lČ: 00079065 D!Č: cZ 00079065
Bankovnĺ spoiení:
císlo účtu:
Telefon: ,

Přĺspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ustí nad Labem spisová značka oddíl PR, vloŽka číslo 630.

DoDATEK č. 1
KUPNĺ SMLoUVY

2. PRoDÁVnJĺCĺ:
Stratos Auto spol. s r.o.
Bří Štefanů 1002
500 03 Hradec Králové
Jednající : pan Martin Strakoš, jednatel společnosti
lĆ. 62028367 DlČ: CZ 62028367
Bankovní spoiení:
c.ú.'
Telefon: -

Zapsána v obchodním Ęstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C
vloŽka 6989'
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il.
pŘroľrĺĚT DoDATKU

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboŽí: Nákladnĺ vozidlo s hákovým nosičem
kontejnerů vč. kompletního servisu na Slet

DRUH ZBoŻi. lvEco AD26oS42Y/FS + nosič kontejnerů HYVA lift 2o-62SK

S PRoDLoUŽeľĺou DoBoU PLNĚNí MAX. Do 30.10,2020

Kupujĺcĺsouhlasĺs prodlouŽením termĺnu s ohledem na situacikolem covlD - 19 v ltálii i Španělsku,
v letoŠnÍm roce, odkud je dodáván podvozek k uvedenému vozidlu a nebylo tudíŽ v moci
prodávajícího ovlivnit dobu dodávky podvozku. Prodávajĺcí avizoval tuto skuteÖnost jiŽ v době podpisu
smlouvy. Z tohoto důvodu KupujÍcí souhlasís posunem termínu a tím prominutÍm sankcí vyplývajících
z původnísmlouvy.

VŠechna ostatní ustanovení původnÍ smlouvy zůstávajív platnostĺ.

ilt.
oSTATNí ulroľlÁľĺĺ :

1) Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7 .2016 uveřejnit dle zákona č.
340120155b., o zvláŠtních podmínkách Účinnosti něktených smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv)všechny případné dohody, ktenými se smlouva doplňuje,
mění, nahrazuje nebo ruŠí, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv.
Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumívloŽení elektronického obrazu textového
obsahu smlouvy a metadat pod|e $ 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

2) Smluvní strany berou na vědomí, Že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a
Účinnost smlouvy nastává dnem zveřejněnív registru smluv.

3) Tento dodatek je vyhotoven Ve třech stejnopisech, z nichż prodávajĺcí obdrŽíjedno a kupujícĺ
obdrŽí dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašujĺ, Že si dodatek před podpisem přečetli a że je v souladu s jejich pravou a
svobodnou vůlĺ. Na dŮkaz toho připojujĺ své podpisy.

1 Z 09, 2020 2 ? -0s- 2020

V cHoMUToVĚ DNE V HRADcl KRÁLoVÉ DNE

KUPUJĺCĺ:
Technické sluŽby města Chomutova

přispěvková organizace

PRoDÁvnlĺcĺ
Stratos Auto, spol.s r n

lýs. Zbyněk KoblĺŽek' ředitel
V Ítiď
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