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Dodatek č. 1
Kupní smlouvy č. KRPE-34420/ČJ-2021-1700VZ

17. 06. 2021 dle § 2079 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem

,,Dodávka panelů balistických tbo5 cz - 2021"

(dále jen ,,Dodatek č. l")

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující
název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,kupující")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
72050250
CZ72050250
ČNB
11234881/0710

2. prodávající
název: GARED s.r.o.
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
zastoupený:
lČ: 28819446
DIČ: CZ28819446
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 43-9989300267/0100
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
29329
(dále jen ,,prodávající")
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I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání zboží uvedeného v Kupní smlouvě
č. KRPE-34420/ČJ-2021-1700VZ. V článku ,,Ill. Doba a místo plnění" se věta první
vypouští a nahrazuje se novou větou v tomto znění:
,,prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 15. 12. 2021 do místa dodání
uvedeného v odst. 2 tohoto článku."

2. Ostatní údaje a podmínky ve smlouvě se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru
smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru
smluv doručeno elektronicky.

Ill. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, určité a
svobodné vůle, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a takto jej podepisují.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě ve dvou stejnopisech s platností originálu,
z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.

V Pardubicích dne 11.11.2021
KupujÍcÍ

V Solnici dne 11.11.2021
prodávajÍcÍ
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