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Dodatek  k  dí lč í  smlouvě  č .  497 /HK 

Číslo objednávky: 497/HK 

Datum vystavení objednávky: 2. 10. 2020 

Vystavitel: Mgr. Miroslava Černá, administrátor KrP v projektu EFES 

Kupující: Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Hradci Králové, se sídlem 

Wonkova 1142/1, 500 02 

Prodávající: OCC s.r.o., se sídlem Lidická 198/68, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 27970922 

Dílčí smlouva č. 497/HK byla uzavřena na základě Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a 

příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV ze dne 20. 12. 2018 a uveřejněné v registru smluv 

dne 3. 1. 2019 (ID: 7206679). 

 

Dílčí smlouva č. 497/HK byla uzavřena dne 5. 11. 2020, dne 6. 11. 2020 byla uveřejněna v registru smluv 

a nabyla tak účinnosti (ID: 13415284). 

 

Předmětem plnění dle dílčí smlouvy č. 497/HK je dodávka 10 ks přenosných počítačů, 10 ks klávesnic, 

10 ks myší, 10 ks dokovacích stanic (DS1) a 10 ks monitorů (M2), a to pro potřeby projektu OPZ č. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247.  

Uzavřením tohoto dodatku je sjednávána odlišná doba dodání, než která je stanovena v článku 5 

Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu 

MPSV, a to z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), konkrétně přijatých opatření, která 

mají zamezit dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Přijatá opatření mají dopad na zajištění 

výroby poptávaného zboží ze strany Prodávajícího a tento není v jejich důsledku objektivně schopen 

zajistit dodání ve standardní době dodání.  

Smluvní strany sjednávají, že zboží poptané dílčí smlouvou č. 497/HK bude dodáno ve standardní době 

30 kalendářních dnů, avšak pro zahájení běhu této lhůty není rozhodný den potvrzení dílčí objednávky 

Prodávajícím, ale okamžik odpadnutí nastalé překážky plnění, tj. obnovení výroby zboží ze strany 

Prodávajícího. O odpadnutí překážky plnění dílčí smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.   

V případě, že Prodávající nesplní povinnost informovat Kupujícího o odpadnutí překážky plnění dílčí 

smlouvy ve výše stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to 

za každý den prodlení. Prodlení Prodávajícího s informováním Kupujícího nemá vliv na zahájení běhu 

standardní doby pro dodání zboží.  

 

Za kupujícího:                                                                                             Za prodávajícího: 

 

v.z. xxx          v. z. xxx 

 

V Hradci Kr.: 30. 11. 2020                                                                          V Plzni: 30. 11. 2020 


