
Dodatek č. 1

Objednatel č.j. 131798/2020-OICT

Poskytovatel č.j. EBS-2020-Z086

k

Objednávce OB7120-061 na VT dle rámcové dohody SM7116-015

mezi

Českou republikou — Ministerstvem zahraničních věcí

a
AUTOCONT a.s.



Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

Sídlo: Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany

IČO: 45769851, DIČ: CZ45769851

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, 17228-001/0710

Zastoupené: náměstkem pro řízení sekce ekonomicko-
provozní

(dále ,,objednatel")

a

AUTOCONT a.s.

Sídlo: Homopolní 3322/34, Ostrava, PSČ 702 00

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
11012

Zastoupený:

(dále ,,poskytovatel")

(objednatel a poskytovatel společně ,,smluvní strany")

I. Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 Objednávku na Nákup 290ks PC a 150 ks

monitorů, vystavenou dne 10. 6. 2020 pod čj. 115878/2020-OICT, OB7120-061, (dále
jen ,, Objednávka"), realizované na základě rámcové dohody objednatel čj. 115239/2016-
OCST, SM7116-015.



1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Objednávce ,,Nákup 290ks
PC a 150ks monitorů" (dále jen ,,Dodatek"), kterým se Objednávka mění níže uvedeným
způsobem.

1.3 Text Ob/'ednávky se nahrazuje tímto správným zněním:

,,Objednáváme u vás 260ks PC a 150ks monitorů na základě rámcové dohody SM7116-
015".

1.4 V Objednávce se Pole položka včetně údajů ceny za MJ a Celkové částky v KČ nahrazuje
tímto zněním:

Položka MnožstvÍMj %DPH Cena za MJ bez DPH
Nákup 260ks PC a 150ks monitorů 1 21 5 223 500.00

Celková částka v KČ 5 223 500.00

DPH za MJ Celkem s DPH
1096 935.00 6 320435.00
1096 935.00 6 320435.00

1.5 Smluvní strany shodnč konstatují, že rozdíl mezi celkovou cenou dle Ob/'ednávAy ve výši
6 933 905 KČ včetně DPH za 290 ks PC a 150 ks monitorů, a celkovou cenou dohodnutou
v bodu 1.4 tohoto Dodatku za 260 ks PC a 150 ks monitorů ve výši 6 320 435.00 včetně
DPH, činí částku 613 470,- KČ (slovy: šest set třináct tisíc čtyři sta sedmdesát korun
českých).

(Pozn. .' Rozdíl v cenách bez DPH činí 507 000,- KČ mezi částkou dle Objednávky
5 730 500,- KČ a částkou dle tohoto Dodatku 5 223 500,- rozdíl v DPH činí 106 470 KČ
mezi částkou DPHdle Objednávky l 203 405,- Kč a l 096 935,- KČ dle tohoto Dodatku).

II. ZávěreČná ujednání

2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že ostatní ustanovení a podmínky Objednávky
neupravené tímto Dodatkem zůstávají nedotčené a nadále v platnosti.

2.2 Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění podle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.4 Dnem účinnosti se tento Dodatek stává nedílnou součástí předmětné Obj'ednávky.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) stejnopisy
obdrží objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží poskytovatel.



2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek
projevem jejich pravé a svobodné
Dodatek vlastnoručně po pisují.

V Praze dn

vůle prosté
přečetly, jeho obsahu porozuměly a že jť

jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tentc

17 -12- 20

V Ostravě dne Al 'MÁ) )d

Objednatel: Poskytovatel

Česká republika - Ministerstvo AutoCont a.s.

zahraničních věcí


