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Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. 2018/40126

Kupující:

Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jako „kupující" na

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, Česká republika 
Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTUVM 
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
242 72 523, CZ24272523

Prodávající
Obchodní jméno a sídlo: 

Zástupce:

VALENTA - KOVO s.r.o.
Divnice 135, 763 21 Slavičín 
Tomáš Valenta, jednatel

Zápis v OR:
IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání: 
- ve věcech smluvních:

- ve věcech organizačních:

- ve věcech technických:

oddíl C, vložka 45240 vedená u Krajského soudu v Brně 
26917394, CZ26917394
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(dále jako „prodávající" na straně druhé)

Článek I.
Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 5. 10. 2010 uzavřely 
Kupní smlouvu č. 2018/40126 - smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv, a to 13.10. 2020 (dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva").

Kupující prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu potřeby změny technické%/ •

dokumentace - výkresu 
otvoru pro USB; nejedná se o podstatnou změnu závazku.

to z důvodu posunutí

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1. ČI. IV odst. 4.1. Smlouvy se mění následovně:

„Kupní cena za 1 sadu předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 9 750,- 
CZK bez DPH, slovy: devět tisíc sedm set padesát korun českých bez DPH (dále jen „kupní 
cena"). Celková cena činí 741 000,- CZK bez DPH, slovy: sedm set čtyřicet jedna tisíc korun 
českých bez DPH (dále jen „celková cena").

2.1.2. ČI. V odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:

-10 sad nejpozději do 6. 11. 2020,
-10 sad nej později do 15. 2. 2021,
-10 sad nej později do 15. 5. 2021,
-10 sad nej později do 15. 8. 2021,
-10 sad nejpozději do 15.11. 2021, 
-10 sad nej později do 30.1. 2022,
-10 sad nejpozději do 30. 3. 2022,
-10 sad nejpozději do 30. 5. 2022.

2.1.3. Technický výkres 
Smlouv V /

________________________ jenž je součástí Přílohy c. 2
se rusí a nahrazuje se technickým výkresem

e znění dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3.1.

Článek III.
Dohoda o úhradě nákladů vynaložených na výrobu

Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku již vyrobil 20 ks 
podle dokumentace ve znění dle Smlouvy (tj. dle původního výkresu); náklady na výrobu 
tohoto dílu činily 440,- CZK / lks, tj. celkem 8 800,- CZK bez DPH, slovy: osm tisíc osm set 
korun českých bez DPH. Na jednotlivých dílech není provedena povrchová úprava.

Kupující bere prohlášení prodávajícího uvedeno v čl. Ill odst. 3.1. na vědomí a zavazuje se 
vyrobené díly od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu částku ve výši 8 800,- CZK bez 
DPH, slovy: osm tisíc osm set korun českých bez DPH, a to na základě daňového dokladu - 
faktury vystavené prodávajícím. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být protokol
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o předání (dodací list) podepsaný zástupcem kupujícího. Smluvní strany sjednávají splatnost
daňového dokladu lovy: třicet dnů.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - technický výkres

4.2. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží
prodávající a jeden ' 'cí.
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