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Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. 4/20/3254/038
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

číslo dodatku Kupujícího: 4/20/3254/038/01

číslo smlouvy Prodávajícího: SMLK/KA/16222

I.

Smluvní strany

1. COMTESYS, spol. s r.o.

se sídlem Pod Pramenem 1633/3, 140 00 Praha 4

IČO: 26490234

DIČ: CZ26490234
_

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 85526

zastoupená: Ing. Martinem Vobořilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Vobořil, MBA, jednatel společnosti

ve věcech technických: Michal Johánek

(dále jen „Prodávající")

a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, člen představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Kupujícího dva členové

představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva.

(dále jen „Kupující")

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
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II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.12.2020 Kupní smlouvu na „Nákup 260 ks

notebooků vč. příslušenství", jejímž předmětem je dodávka: 25 ks 14“ notebooků vč.

brašen, 235 ks 15,6“ notebooků vč. brašen, 260 ks dokovacích stanic.

(dále jen „Zboží"),

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek"), kterým

se sjednává odlišná doba dodání Zboží, než která je stanovena v Kupní smlouvě, a to z

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

mají zamezit dalšímu šíření pandemie onemocnění tzv. koronaviru (COVID-19). Přijatá

opatření mají dopad na zajištění výroby poptávaného Zboží ze strany Prodávajícího a

tento není v jejich důsledku objektivně schopen zajistit dodání Zboží ve standardní době

dodání uvedené v Kupní smlouvě.

1.

2.

III.

Změna čl. IV. Kupní smlouvy (Termín plnění)

ČI. IV. odst. 2 Kupní smlouvy se vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v čl. II. odst. 2

Dodatku, nahrazuje tímto zněním:

2. Termín ukončení plnění, tj. termín dodání: do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

1.

IV.

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Kupní smlouvy neuvedená v tomto Dodatku se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě

vyhotovení obdrží Kupující a jedno vyhotovení Prodávající. V případě, že je Dodatek

uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných elektronických podpisů, postačí jedno

vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované elektronické podpisy

zástupců Stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupce poslední smluvní strany a účinnosti

uveřejněním v registru smluv.

Pro případ, že tento Dodatek není uzavírán za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že

Dodatek není uzavřen, pokud jej Prodávající či Kupující podepíší s jakoukoliv změnou či

odchylkou, byť nepodstatnou, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku

následně písemně schválí.

Prodávající prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené

Kupujícím, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle

zákona č. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Kupující.

V Praze dne:V Praze dne:

za Prodávajícího:

COMTESYS, spol. s r.o.

za Kupujícího:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Digitálně podepsal

Ing. MARTIN lng-MARTIN
3

VOBORIL

Datum: 2020.12.22

14:34:29 +01'00'

Digitálně

podepsal Filip

Hájek

Datum: 2021.01.05

16:17:13 +01*00’

Filip
VOBOŘIL

Hájek
Ing. Martin Vobořil

jednatel

Digitálně

podepsal Mgr.

Jozef Sinčák

Datum: 2021 .01.06

10:47:55 +01'00'
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