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32/VZ/202I-4 Dl Dodávka průmyslové soli pro ZÚS na období srpen 2021 -  bfezen 2022

D O D A T E K  Č .  1 
K E  K U P N Í  S M L O U V Ě

podle ustanovení § 2079 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění 
_________________________________(dále jen „dodatek")_________________________________

Dodávka průmyslové soli pro ZÚS na období srpen 2021 — březen 2022
Číslo smlouvy prodávajícího: Číslo smlouvy kupujícího: 32/VZ/2021-4

1. Smluvní strany
1.1. Kupující:

Sídlo:

Zastoupen:

tel:

IČO:

DIČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou -  ředitelkou organizace

387 021 010

70971641

CZ70971641

Bankovní spojení:.............................. ....... . . . .............. .............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: .............. ........ tel.: 387 021 014

jako  „ kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: GARNI spol. s r.o

Sídlo: Opletalova 138, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem

Zastoupený:
tel.:

IČO:

DIČ:

Ing. Martinem Jouzou -  jednatelem společnosti
....................

46709525

CZ46709525

Bankovní spojení: .......... ...................................... ...... .............. . . ................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2368, datum zápisu 14. 5. 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: ....... ............. tel.:.....................
Zástupce ve věcech technických: .......... .............. tel.: ....................

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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32/VZ/202I-4 Dl Dodávka průmyslové soli pro ZÚS na období srpen 2021 -  březen 2022

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. kupujícího 32/VZ/2021-4 
uzavřené dne 15. 7. 2021 na část č. 4 veřejné zakázky (závod Písek) dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.13. výše citované smlouvy se tímto dodatkem na 
základě návrhu prodávajícího ze dne 29. 9. 2021 upravují intervaly trvání letního a zimního 
období pro potřeby souvisejících smluvních ujednání. Tato ujednání znějí nově následovně:

1.3. Požadovaný termín jednotlivých plnění:

Jednotlivé objednávky na dodávky o maximální výši 120 tun s dodáním 
do 5 kalendářních dnů od objednání v zimním období.

Jednotlivé objednávky na dodávky o maximální výši 500 tun s dodáním 
do 30 kalendářních dnů od objednání v letním období.

Letní o b d o b í-o d  1. 8. 2021 do 31. 10. 2021 (včetně),
Zimní období -  od 1. 11.2021 do 31. 3.2022 (včetně).

2.1. Jednotkové ceny pro závod Písek jsou následující:

Část
zakázky č. 

(závod)

Skládka
Předpokládané 

množství 
v tunách

Cena za 1 tunu soli v 
Kč bez DPH - letní 

období
1.8.2021 -31.10.2021

Cena za 1 tunu soli v 
Kč bez DPH - zimní 

období
1.11.2021- 31.3.2022

část č.4 - 
Plšek

Písek 2000

. . .. . . . .. . . . . .......... ....Horosedly 400
Milevsko 1500

Bernartice 400

4.7. Nedodržení kvality posypové soli při jednotlivých dodávkách bude považováno za 
podstatné porušení smlouvy a kupující si vyhrazuje právo při závozech v rámci 
předzásobení, tj. v letním období 1. 8. - 31. 10. 2021 dodávku soli vrátit bez náhrad 
prodávajícímu, v zimním období 1.11. 2021 - 31 .3 . 2022 uhradit pouze 50 % z ceny 
takto nekvalitní dodávky.

III.
Ostatní části kupní smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají 
v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření dodatku ke smlouvě 
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich
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správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem 
uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat 
správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení 
zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně 
posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající 
uplatňovat prostřednictvím pověrence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, 
jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. 
V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní stTany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude 
uveřejněna v registru smluv podle zákona 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. Prodávající prohlašuje, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Měněna nebo doplňována 
může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Návrh prodávajícího ze dne 29. 9. 2021
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GARNI s.r.o. Velkoobchod s posypovou solí 

hutním m ateriálem , 

stavební a topenářské práce

Opletalova 138
403 31 N eS těm ice___________________________________________________________ ____________

Dlč: CZ46709525 IČ: 46709525 Registrace: OR u KS v Ústi n. L., oddH C, vložka 2368

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

V Ústí nad Labem, dne 29.9.2021

V ěc: Návrh na prodloužení letního období pro dodavky nudle smlouvy 32/VZ/2021

V rámci plněni smlouvy č. 32/VZ/2021 „Dodávka průmyslové soli pro ZÚS na období srpen 
2021 -  brezen 2022" uzavřené dne 15.7.2021 pro závody České Budějovice. Český Krumlov. Písek 
a Prachatice jsme dodali již cca 6 000 tun soli a nadále pokračujeme v zavážení skladů.

Nyní nejsme schopni zavézt střediska do konce měsíce září a to z důvodu velké vytíženosti v 
produkčním závodě v Bemburgu a plnění jednotlivých objednávek vyžaduje naplnění smluvní 
dodací lhůty 30 dnů. Dalším důvodem je zaslání objednávek z některých středisek až v měsíci záři. 
Současné objednávky tedy budou zaváženy i v průběhu měsíce října.

Navrhují prodloužit letní období do 31.10.2021 s tím. že zachováme letní cenu.

Věřím, že tento náš návrh bude prospěšný pro obě strany a umožní naplnění kapacity vašich skladů.

Vyřizuje:.....................

......
........

. . . ...... ............... . .... . . ... . . .
..... ............

Tel./fax. 475200918 e-mall: gqrni.ntgtgmid ^ ^ g namjgz


