
ó01. skupina speciátní ch sit
Letecká 1, Prostěiov, psč  zco 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. SpMO 17 04nAZa-82801 167 19 Prostějov 2I' leďta 202l
Výtisk jediný
Poěet listů : 1

Zmé na v obsahu závazka formou dodatku č . L
(k Kupní  smlouvě sp.zn. SpMo 1704tz02a-8z80lt6717)

podle ustanovení  $ 1901 a nási. zákonač ' 89DaL2 Sb., obč anské ho zákoní ku, ve znění
pozdějš í ch předpisů
(dále jerr,,Dohoda,,)

I.
Smluvní  strany

PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Na pí skách |667136
160 00 Praha 6 -Dejvice
IČ :26514753
osobapověřená jednárť rn: Mgr. Jiť { oulehla, jednatel
Kontaktní  osoba: Mgr. jiří  oulehla

(dále j en j ako,,poskytovatel")

Č eská republika * Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
v zastoupení :
vU 8280 Prostějov, Letecká I'796 01 Prostějov
osobapověřená jednrí ní m: plukovní k gš t. Ing. Tomáš  Skácel

(dále jen jako,,objednatel'o)

n.
Úvodní  ustanovení

l) objednatel a poskytor'atel uzavřeli dne 29' 10. 2020 Kupní  smlouvu na poří zení
akumulátorů  za ú č elem zabezpeč ení  obměny stávají cí ch akurnulátorů  s nedostateč nou
kapacitou a výcirž í  menš í  než  2a min. sp.ztl' SpMo 1704/202a-8280/167l? (dále jen ,'Kupní
smlouvď')'

a



nI.
Předmět Dohody

1) Na základě ž ádosti firmy PRAMACOM-HT, spol' s r.o. o prominu1í p:\1?^ za pozdní

ooaani zbož i, právní poradce velitele doporuč ils ohledem na stanovisko UOHS k mož ným

nněndm znazlay smlů v v době koronavirové nákazy prodlouž it dodavateli lhů tu na dodání

zbož i ye smys1u $ 222 odst. 6 zákana ě. 134narc Sb., o zadixáni veřejných zakázek, a to o

60 kalendářní ch dní . K tomuto i,rroku doš lo na zakladě smlur'ní mi sbanami nepředví datelné ho

vyhláš ení nouzové ho stavu v souvislosti s pandemií C0VID-19, což prokazatelně negativně

oí 1ivnilo subdodavatele AGLO DEVELOPMENT, Iinpasse de la Girondiere 296, Saint_

Beron 735 20, Francie.

2) Termí n pro dodání sjednané ho zbož í se tak na základě dohodv smluvní ch stran stanovil na

datum 29. L.?021.

ry.
Závěreč ná ustanovení

t) Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotovení ch s platností originálu, zruchž po jednom

elektronicky obdrž í objednatel a po jeclnom poskytovate1.

2) Tato Dohoda nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu obou smluvní ch stran.

3) Úeastnici Dohody prohlaš ují , ž e Dohoda byla sepsána podle jejich pravé , váž né a svobodné

vů le, nebyla uzavřena v tí sni ěi zaněryadně nevýhodných podmí nek a na dů kaz toho připojují

své podpisy.

PRÁMÁcoM-Irr' spol. s r.o. vÚ 8280


