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DODATEK Č. 1
K objednávce č 5. č.j.: PPR-26987-2/ČJ-2020-990670 uzavřené dne 18.8.2021

k RD č.j.: PPR-13004-17/ČJ-2021-990656 uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ze dne 16. 10. 2020, uzavřená mezi Českou

republikou - Ministerstvem vnitra a FOR JOB PROTECTS. r. o.

Článek I.
Smluvní strany

KupujícI:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:
Telefon:
E-mail:

a

prodávající:
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Mgr. Davidem Pšeničkou, vedoucím Odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečeni policejního prezidia ČR
Česká národní banka, Praha 1
5504881/0710

FOR JOB PROTECTs. r. O.
Žlutava 301, 763 61, Napajedla
25594681
CZ25594681
Karel Mišurec, jednatel
Československá obchodní banka, a. s.
1973585"15/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 201447
(dále jen ,,prodávajicř)

(společně též ,,smluvní strany")

Článek ll.

(l) Kupující a prodávající spolu uzavřeli dne 18.8. 2021 objednávku č.5 č. j. PPR-26987-
2/ČJ-2021-990670 na nákup ochranných pomůcek (dále jen ,,objednávka"), která byla
zveřejněna v registru smluv dne 19,8. 2021.
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(2) Vzhledem k současnému nouzovému stavu souvĹsejÍcÍmu s koronavirem a omezeními
s ním spojenými, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy, uzavřením tohoto dodatku č.
1, který zohledňuje tuto skutečnost, a to v souladu s ČI. XIII. odst. 3 rámcové dohody č.j.: PPR-
13004-17/ČJ-2021-990656 (dále jen ,,dodatek").

Článek Ill.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly tak, že:

(l) Položky s názvem: Rukavice kevralové vel.8 - 5 párů
Boty kotníkové pracovní vel. 44 - 1 pár, vel. 47 - 1 pár
Chránič sluchu 140 ks
Vesta pracovní prošívaná vel. vel.XL-1 ks, vel.2XL - 2ks
budou vyjmuty z objednávky Č.5. Cena položek činí 49 809,65 KČ s DPH.

(2) Celková cena objednávky č.5 po vyjmutí činí 176 591,39 KČ s DPH.

Článek IV.
Ostatní ujednání

(3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž
kupujÍcÍ obdrží 1 (jeden) a prodávajíci 1 (jeden) stejnopis.

(5) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

(6) 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 uzavření, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto
dodatku své podpisy.

V Praze dne d,, Aj\.ĹŤ

Za kupujIcího: ,

'°"°'":

Mgr. David PS niC

vedoucí OMM SLZ PP ČR

Za prodávajícího:
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