
č. j. MSMT-989/2022-3 

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě MSMT-989/2022-1 
(dále jen „Dodatek“) 

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12 
právně jednající: Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické  

a legislativní 
IČO: 00022985 
DIČ:   
bankovní spojení: ,  
č. účtu:  
kontaktní osoba: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního  

a veřejných zakázek 
telefon: +420  
e-mail:  
datová schránka: vidaawt 

(dále jen „kupující“) 

a 

Obchodní firma MASANTA s.r.o. 
se sídlem: Dolnochalupnická 915/65, Modřany, 143 00 Praha 4 
adresa pro doručování:   
spisová značka: C 65055 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupena: Mgr. Martinem Ladyrem, jednatelem 
IČO: 25730533 

DIČ: CZ 25730533 
bankovní spojení: , .   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:  Mgr. Martin Ladyr, jednatel 
telefon:   
fax:    
e-mail:   
datová schránka:  ii4keig 

(dále jen „prodávající“)  

(dále také společně „smluvní strany“) 
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Článek I 
Účel uzavření dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 Kupní smlouvu č. j. MSMT-989/2022-1 (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem je nákup 14 000 000 ks antigenních testů, diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro – testovací antigenní sady určené výrobcem k 
samoodběru a sebetestování k detekci antigenu SARS-CoV-2, které musí mít 
výrobcem určený neinvazívní způsob odběru, kterým se pro tyto účely rozumí odběr 
vzorku z přední části nosu, ze slin nebo z přední části dutiny ústní s  názvem 
„Singclean® COVID-19 testovací sada (metoda koloidního zlata)“ (dále také „věc“ nebo 
„testy“, „testovací sady“) v množství, jakosti a provedení dle ujednání uvedené smlouvy. 

2. V  rámci probíhajícího plnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že součástí dodávky ve 
smyslu čl. V odst. 1 odrážky druhé či třetí smlouvy může být 1 000 000 ks testovacích sad, 
které budou dodány v baleních po 1 ks. Tento způsob balení je vhodnější pro individuální 
distribuci, především pro případy, kdy dojde k  částečně vadnému plnění a standardní balení 
neobsahují správný počet řádných testovacích sad. Balení po 1 ks je tak z  ekonomického a 
ekologického hlediska efektivnější pro doplnění potřebného počtu testovacích sad u těch 
konečných příjemců, u nichž vlivem částečně vadného plnění určitý počet řádných testovacích 
sad chybí. 

3. Provedenou změnou nijak nebude dotčena jednotková cena za 1 ks testovací sady. 

4. Tento dodatek obsahuje doplnění příslušného ustanovení smlouvy, které je prováděnou 
změnou dotčeno. 

Článek II 
Změny ustanovení Smlouvy 

1. Čl. II odst. 3. smlouvy se doplňuje o níže uvedené ustanovení: 

„Součástí dodávky dle čl. V  odst. 1 druhé nebo třetí odrážky může být až 1  000  000 ks 
testovacích sad, které jsou baleny po 1 ks. Tyto testovací sady však musí splňovat veškeré další 
podmínky a mít stejné vlastnosti, jako ostatní testovací sady.“ 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Kupující zajistí uveřejnění 
celého textu dodatku, vyjma osobních údajů a metadat dodatku v  registru smluv včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li kupující uveřejnění dodatku nebo metadat 
dodatku v  registru smluv do 30 dnů od uzavření dodatku, pak je oprávněn zajistit jejich 
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uveřejnění prodávající ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti dodatku. Zhotovitel bere na 
vědomí, že dodatek může být uveřejněn též na stránkách kupujícího. 

3. Tento dodatek se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

V Praze dne 18. února 2022 V Praze dne 18. února 2022 

Za kupujícího: 

Česká republika – Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

……………………………… 
Mgr. Pavla Katzová 

náměstkyně pro řízení sekce 
ekonomické a legislativní

Za prodávajícího: 

MASANTA s.r.o. 

……………………………… 
Mgr. Martin Ladyr 

jednatel
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Mgr. Martin 

Ladyr

Digitálně podepsal 

Mgr. Martin Ladyr 

Datum: 2022.02.18 

10:38:31 +01'00'

Mgr. Pavla 

Katzová

Digitálně podepsal 

Mgr. Pavla Katzová 

Datum: 2022.02.20 

17:09:38 +01'00'


