
  

 

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

ze dne 15.7.2022 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

  

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Kupující:   Základní škola Vsetín, Sychrov 97, 
Adresa:   MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín 

Zastoupen:   ……………………….., ředitelkou školy 

Zastoupení: 

● ve věcech smluvních:  …………………………, ředitelka školy 

IČ:     609 90 465  

DIČ:     neplátce DPH   

(dále jen kupující) 

 

a 

 

Prodávající:   KDZ, spol. s.r.o.                         
Adresa:   Razov 1256, 763 12 Vizovice   

Zastoupena:    ………………….. 

Zastoupení:     

● ve věcech smluvních:   …………………. 
IČO:        15526691                           

DIČ:                                        CZ15526691 

Bankovní spojení:      ………………… 

Číslo účtu:       ………………… 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …….. , odd. C, vložka….. 

(dále jen prodávající) 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
DODÁVKA INTERAKTIVNÍ TABULE A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 397.000,- Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ Č.j. ZŠ-SY-173/2022 
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Článek II. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 7. 2022 uzavřely kupní smlouvu. Předmětem smlouvy 

je dodávka interaktivní tabule s názvem „Dodávka interaktivní tabule a příslušenství”. 

 

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla. 

 

2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o dodání zboží uvedené v příloze č. 1 tohoto 

dodatku ke smlouvě.  

Jedná se o I3 Board Triptych tabuli, dataprojektor Epson EB - 725W, konzolu a další 

příslušenství včetně dopravy a montáže. Vzhledem k velmi výhodné vysoutěžené částky jsme 

se rozhodli zůstavající částku využít na nákup interaktivní tabule do třídy na I. stupni, kde 

doposud byla pouze klasická křídová tabule, kdy výuka nemohla být zpestřena metodami, které 

nám právě interaktivní tabule umožňuje.  

 

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se 

tabulkou rekapitulace ceny takto: 

 

 

Rekapitulace ceny 

 
Základní (Kč) 

DPH 21 % 

(Kč) 
Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 260 022,- 54 604,62 314 626,62 

Cena za zboží a vícepráce dle 

přílohy č. 1 
137 498,50 28 874,69 166 373,19 

Cena díla celkem 397 520,50 83 479,31 480 999,81 

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě budou dokončeny do 10 dnů od 

uzavření dodatků. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání „kupní smlouvy“ se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, 

přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 

o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“). 

5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.   

 

Přílohy: 

č. 1 Faktura číslo 2922FV109 

 

 

 

 

 

Ve Vsetíně, dne 29. 08. 2022 

      

 Za kupující:      Za prodávající: 

 

 

_____________________    ____________________________ 

………………………..  …………………. 

         ředitelka školy            jednatel 

 

 


