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Dodatek 1 kupní smlouvy 
číslo 

 
kupujícího:   SD1900078/14562/2019-445 
prodávajícího:  ZUUL2020-04 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Smluvní strany: 
 

Kupující:   
název:  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  
sídlo:  Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený:  Ing. Pavel Bernáth, ředitel 
ve věcech smluvních  
oprávněn jednat:  Ing. Josef Staněk, vedoucí oddělení MTZ 
IČ:  71009361 
DIČ:    CZ7109361 
bankovní spojení:   
číslo účtu:     

(dále jen jako „kupující“ na straně jedné) 

 
             Prodávající:   

       název:             TRIOS, spol. s.r.o. 
 sídlo:              Zakouřilova 2275/142, 149 00 Praha 
 statutární zástupce:  Milan Tomášek, jednatel 

             IČ:              44269471 
 DIČ:              CZ44269471 
 bankovní spojení:             
 číslo účtu:    
 elektronická adresa 
 pro příjem dílčích žádanek:  
   

            (dále jen jako „prodávající“ na straně druhé) 
 
uzavírají prostřednictvím svých zástupců, kteří jsou dle svého prohlášení způsobilí k právním 
úkonům tento dodatek kupní smlouvy: 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

       Smluvní strany navazujíce na dosavadní dobrou spolupráci při plnění k části 4 VZ 

„ZUUL – kultivační média 2020“ podle výše uvedené smlouvy se dohodly na dalším 
oboustranném zlepšení spolupráce, změně dodacích podmínek a uspokojení změněných 
potřeb odborných laboratoří kupujícího a uzavírají v souladu se zásadami uvedenými v § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek číslo 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento 
dodatek. Dohodnuté změny nemají charakter podstatné změny závazku a nemají zásadní vliv 

na dodržení smluvních podmínek. Jedná se především o možnost širšího výběru typu balení 
v dodávkách u dvou vysoutěžených produktů dodavatele. 
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II. Předmět dodatku 

 

1. Tímto dodatkem se do specifikace doplňují položky: 

• Pořadové číslo 28a - TBX agar, 200 ml; MKM_21006 

• Pořadové číslo 29a - VRBL agar  ČSN ISO 4832, 180 ml; MKM_09021 

• Pořadové číslo 41a - GTK agar ČSN ISO 4833, 500 ml; MKM_10233 

• Pořadové číslo 45a - GKCH agar (PM) ČSN ISO 7954, 500 ml; MKM_09029 

• Pořadové číslo 49a - VRBG agar ČSN EN ISO 7402, 180 ml; MKM_10039 

• Upravují se předpokládaná množství ostatních jednotlivých položek ve specifikaci 

s podrobnostmi uvedenými v nové specifikaci (příloha A1) 

2. Kupující souhlasí, vzhledem k malé frekvenci potřeb dodávek zboží uvedeného pod 
položkou číslo 37 - Baird-Parker RPF agar (PM), kat. číslo BIM_06708 a dostatečně 
dlouhou dobou předvídatelnosti potřeby nákupu této položky s možnou prodlouženou 
dodací lhůtou: 

do 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného převzetí dílčí žádanky (dílčí objednávky). 

 

3. Ruší se článek IV/1 kupní smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které včetně nadpisu 
zní: 

IV. Kupní cena a platební podmínky 

1. Celková kupní cena za předmět plnění dle článku II. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a vychází z ceny nabídnuté k VZ dle článku I. 
této smlouvy a dohodnutých změn tímto dodatkem pro celou dobu její 
platnosti:  
 
                   Cena celkem bez DPH-               8 045 964,00 Kč 
(slovy: Osmmilionučtyřicetpěttisícdevětsetšedesátčtyři koruny české) 
 
                    DPH                                              1 689 652,44 Kč 
 
                    Cena celkem včetně DPH           9 735 616,44 Kč                                 
                        
  

2.  Tímto dodatkem se ruší Příloha A kupní smlouvy s technickou specifikací předmětu 

     plnění a nahrazuje ji příloha A1 - specifikace předmětu plnění. 

3.   Tímto dodatkem se ruší Příloha C - jednotkové ceny produktů a nahrazuje ji nová příloha 

       C1- jednotkové ceny.          

4. Tímto dodatkem se ruší Příloha D – závozový plán prodávajícího a nahrazuje ji nová 
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příloha D1 - závozový plán.   

 

                                               III. Ustanovení společná a závěrečná 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.  

2. Účinnost tohoto dodatku vznikne dnem zveřejnění dodatku v systému registru smluv 
zřízeném podle zákona číslo 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů po podpisu obou 
stran. 

2.  Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

3.  Součást tohoto dodatku je následující příloha, která tvoří její nedílnou součást: 
       Příloha A1 - specifikace předmětu plnění 
       Příloha C1 - jednotkové ceny 

Příloha D1 - závozový plán 

4.  Zástupci smluvních stran shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém 
obsahu tohoto dodatku, že si tento dodatek přečetli, jeho obsahu porozuměli a ten byl 
sepsán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují podpisy. 

 
 
 
V Ústí nad Labem  dne ………       V Praze dne 2.10.2020 
 
 
 
Kupující:                                                                                   Prodávající: 
 
 
 

..............................................             .....
 
       Ing. Pavel Bernáth                  Milan Tomášek 
                ředitel                                                                    jednatel  

 


