
Pod‘imitní veřejnázakázka — dodávka

________________

„ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů

-

rařEě sta JihIav
\‘ ‘J inlouva zaevidována Dodatek Č . 1

pČ .: fO/1/4?/1J

* DODATEKČ .1

KE SMLOUVĚ NA DODÁ VKU PC A ICT TECHNIKY

uzavřenépodle * 1746 odst. 2 při adekvátním použ ití ust. 2079 a násl., 2358 a násl.
a 2586 a násl. zák. Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zně ní pozdě jš ích

předpisů (dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 1134120-RM ze dne 22. 10. 2020

Smluvní strany

1. AUTOCONTa.s.

se sídlem: Hornopolní 3322/4, MoravskáOstrava, 702 Ostrava

zastoupená: Martinem Stejskalem, členem představenstva

IČ O: 043 08 697

DIČ : CZ 043 08 697

společnost je zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Ostravě ,
oddíl B, vlož ka 11012

(dále jen „ prodávající‘)

a

2. Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo námě stí 97/1, 58601 Jihlava

zastoupená: Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále jen „ kupující‘)

(prodávající a kupující společně označeni pak jako „ smluvní strany“ , samostatně jako
„ smluvní strana‘)

Č lánek I.

Ú vodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 24. 9. 2020 uzavřely smlouvu na dodávku vybavení PC a ICT
techniky vedenou u kupujícího pod ev. č. 1343/ORM/2020, jejímž předmě tem je dodávka
vybavení PC a ICT techniky, její montáž e a dalš í tam uvedené služ by a dodávky vš e
související s realizací veřejnézakázky s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů
včetně vybavení na základních š kolách v Jihlavě — vybavení PC a ICT technikou“ (dále
též jako „ smlouva“ ).
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Podlimitní veřejnázakázka — dodávka
‚Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů
včetně vybavení na základních š kolách
v Jihlavě — dodávka PC a ICT techniky

Dodatek č. 1

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změ n rozsahu předmě tu plně ní,

kterévznikly v průbě hu plně ní smlouvy.

3. S ohledem na vý š e uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny

předmě tu plně ní způsobené vý š e uvedenou změ nou rozsahu předmě tu plně ní. Změ ny

předmě tu plně ní jsou dále popsány změ nový m listem č. 1.

Č lánek II.

Předmě t dodatku

1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodly na následujících změ nách

uvedený ch v tomto ustanovení. Provedené změ ny předmě tu plně ní spočívají

v následujícím, vš e dle změ nového listu č. 1 níž e uvedeného.

Změ nový list č. 1:

Objekt 2019_12 (2) ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5, Jihlava

1) Ú prava specifikace interaktivních tabulí učeben v 1. NP a 2. NP ZŠ Nad Plovárnou,

kdy bylo zjiš tě no, ž e z prostorový ch důvodů nelze dodat třídílnou keramickou tabuli

200 X120 cm (otevírací boční křídla), která je navrž ena v projektové dokumentaci.

Vzhledem k nedostatečný m prostorový m pomě rům v učebně by křídla tabule neš la plně

otevřít, a ta by tak plnohodnotně neplnila svojí funkci. Dodána bude jednodílnátabule

200 x120 cm (bez rozevíracích křídel) s jinak stejný mi parametry, kterábude mít atypicky

upravenou konstrukci protizávaž í dle technický ch pož adavků.

přípočty celkem + 86.400,00 Kč

odpočty celkem - 92.400,00 Kč

celkem - 6.000,00 Kč

2. S ohledem na vý š e uvedené mě ní smluvní strany článek IV. odst. 1 smlouvy tak, ž e

původní textace tohoto ustanovení se ruš í a nahrazuje se níž e uvedený m zně ním:

„ 1. Celková cena předmě tu plně ní je stanovena na základě nabídky prodávajícího

podané do zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v této smlouvě a s ohledem

na změ ny uvedené ve změ novém listu č. 1, ke který m doš lo v průbě hu platnosti a

účinnosti smlouvy:

Cena předmě tu plně ní dle smlouvy:

1.388.384,00 Kč bez DPH

Hodnota změ ny rozsahu předmě tu plně ní dle dodatku Č . I
- 6.000,00 Kč bez DPH

Celkovácena předmě tu plně ní dle smlouvy vč. dodatku č. I

1.382.384.00 Kč bez DPH

Daň z přidanéhodnoty (dále též jako „ DPH‘) bude připočtena k ceně předmě tu plně ní

dle Smlouvy vč. dodatku č. I v souladu s obecně závazný mi právními předpisy, a to

ke dni povinnosti přiznat tuto daň .“
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Podlimitní veřejnázakázka — dodávka
Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů

včetně vybavení na základních š kolách
v Jihlavě — dodávka PC a ICT techniky

Dodatek č. 1

Č lánek III.
Závě rečnáujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčenétímto dodatkem se nemě ní a zůstávají v platnosti
a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy dva jsou určeny pro
kupujícího a jeden pro prodávajícího.

4. Tento dodatek bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejně ní této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv zajistí kupující.

5. Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tento dodatek nastáváokamž ikem jeho zveřejně ní v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv.

V Ostravě dne M:2p20 V Jihlavě dne

za prodávajícího: za kupujícího:

Marti‘ Stejskal / Mgr. Petr Ryš ka

ředstavenstva 7‘ námě stek primátorky

Strana 3 (celkem 3)


