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PCR99ETRpo42205089
č.j.: PPR-24145-9/ČJ-2020-990670

DODATEK Č. 1
ke kupní smlouvě č. j.: PPR-24145-6/ČJ-2020-990670 ze dne 5.11. 2020,

uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a společností ZVY
SERVIS MORAVA s.r.o.

,,Nákup vychystávacích vozíků"
Článek l.

Smluvní strany

kupující
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,kupujicí")

a

prodávající
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Mgr. Davidem Pšeničkou, vedoucím odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR
Správa logistického zabezpečeni Policejního prezidia ČR,
P.O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

ZW SERVIS MORAVA s.r.o.
U Cementárny 1203/26, 70300 Ostrava
28591640
CZ28591640
Robertem Zelenkou - jednatelem
ptrdeih
Česká spořitelna a.s.
1671145379/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33582
(dále jen ,,prodávající")

(kupujÍcÍ a prodávajÍcÍ společně též ,,smluvní strany")



PCR99ETRpo42205089
Článek II.

(l) Kupuýcí a prodávajÍcÍ uzavřeli dne 5.11. 2020 kupní smlouvu č.j.: PPR-24145-6/ČJ-
2020-990670, na nákup vychystávacich vozíků (dále jen ,,smlouva"), která byla
zveřejněna v registru smluv dne 5. 11. 2020.

(2) Vzhledem k žádosti prodávajÍcÍho ze dne 13. 11. 2020. ve které uvádí, že s ohledem
na výpadek ve výrobě, jež je způsoben nouzovým stavem potažmo pandemii
COVID-19 se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy uzavřením tohoto dodatku
č. 1 zoh|edňujÍcÍ tuto skutečnost, a to v souladu s ČI. VIII odst. 4 smlouvy. (dále jen
,,dodatek").

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. článku Ill. smlouvy se ruší a nově zní:

prodávajÍcÍ je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plněni
nejpozději do 15.1.2021

Článek IV.

(l) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupuýci
a jeden (l) prodávajIci.

(3) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

(4) Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že jim
není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavřeni, na důkaz čehož připojují
smluvní stany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne 2 3 -11- 2020

Za kupujícího

Mgr. David P a
vedoucí OMM P ČR

V d,, 4Ĺ' M,

Za prodávajĹcÍho:

Rob

jedn


