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Dodatek č. 1  

ke kupní smlouvě uzavřené dne 29. 6. 2022 

 

Č.j.: PPR-20536-13/ČJ-2021-990656 

 

Smluvní strany 

Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem, vedoucím OMM ŘLZ PP ČR 

Příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,  
P.O.BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

kontaktní osoba: , , tel.:  

e-mail:  

IČ:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

ID datové schránky:  gs9ai55 

Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 

Kontaktní osoba:  , tel: , e-mail:  

(dále jen „kupující“) 

a 

Prodávající:   BEXAMED s.r.o. 

Sídlo:    Miranova 148/10, 102 00 Praha 10 

Zastoupen:   . , jednatelkou 

IČ:    24766356 

DIČ:    CZ24766356 

ID datové schránky:  bx8v4hh 

Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 

Číslo účtu:   2600095970/2010 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 172570 

kontaktní osoba:  , tel: , e-mail:  

(dále jen „prodávající“) 
(společně též „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022, kupní smlouvu k veřejné zakázce vedené pod názvem „Materiál 
pro první pomoc 2022“, č. j.: PPR-20748-15/ČJ-2022-990656 (dále jen „smlouva“), a 

 

B) z realizace smlouvy vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení 
formou dodatku je nezbytné,  
 

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 7, odst. 7. 9. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku 

č. 1 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  
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I. 

1. Vzhledem k aktuální situaci na trhu se zdravotnickým materiálem, kdy nejsou všechny požadované položky 
na trhu dostupné, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.  

2. Na základě shora uvedeného se znění čl. II. odst. 2. 1 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy.“ 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.   

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
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. 

 

V Praze dne (dle el. podpisu)  V Praze dne (dle el. podpisu) 

 

za kupujícího:  za prodávajícího:  

__________________________  ___ 

        Mgr. Daniel Dušek      .  
   vedoucí OMM ŘLZ PP ČR       jednatelka 
 

 

 


