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DODATEK č. 1
KE KUPNÍSMLOUVĚ ze dne 14.1.2022

Kupující:

se sídlem:
doručovací adresa:
iČ:
DIČ:
zastoupená:

|.
Smluvní strany

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové 5, Na Brně 362, PSČ 500.06
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
64809447
(264809447

 ředitelem
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spfzni Pr 52

E—mail :
Kontaktní osoba:

na straně jedné ja ko „kupujicí'“

Prodávající:

se sídlem:
doručovacíadresa: ;
IČ:
DIČ:
zastoupený:
laps.  vobch.i rejstříku: : _

E—mail: '
Telefon:
Kontaktní osoba:

STRATOS AUTO, spol. 's r.o.

Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Kráiové
Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
62028367
C262028367

ednatelem společností
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989

na straně  druhé jako „prodávající“

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke kupní smlouvě:



3.

II.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 14.1.2022 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva"),
na základě zadávacího řízení č. 121135 na dodávky s názvem „Nákladní automobil s hydraulickou rukou +
nosič kontejner " zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitnlho řízení podle 5 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

Předmětem uvedené kupní smlouvy bylo dodání 1 ks nového nákladního automobilu nosiče kontejnerů
s hydraulickou rukou IVECO (výrobce) EUROCARGO (typ) 90E19 (druh), (dále jen jako „předmět veřejné
zakáz ", „předmět koupě", „zboží“ nebo „stroj") prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického
práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu
kupní cenu za podmínek stanovených v uvedené kupní smlouvě.

Termín dodání předmětu koupě byl dle čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy stanoven nejpozději do 10 měsíců ode
dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Z důvodu překážek na straně výrobce předmětu koupě, zaviněných narušením výrobních a dodavatelských
řetězců pandemií COVlD 19 a aktuální politickou situaci v Evropě, není prodávající schopen dodat předmět
koupě ve sjednaném termínu. Prodávající si u výrobce ověřil termín výroby a dodání předmětu koupě ještě
před uzavřením kupní smlouvy a následně objednal (zadal do výroby) předmětné vozidlo ihned po uzavření
kupnísmlouvy. Výrobcem potvrzený termín dodánívozidla byl v 36. týdnu roku 2022. Nicméně následně dne
28.4.2022 výrobce nečekaně termín výroby změnil, a to až na říjen 2022. K výrobě vozidla došlo v termínu
od 11. do 19.10.2022. Vzhledem k výše popsaným okolnostem a dalším úpravám na předmětu koupě
(provedení nástavby a její zápis do TP vozidla) se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dodání
předmětu koupě, a to nejpozději do 20.12.2022.

Podle 5 222 odst. 6, písm. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek může zadavatel, pokuddojde
k nepředvídané situ aci bez zavinění zadaVatele, jednat s dodavatelem o změně smlouvy.

Na základě shora popsaných skutečnosti má zadavatel po důkladném přezkoumání za to, že předmětná
změna závazku není podstatnou změnou, nebot' splňuje požadavky předjimané ust. 5 222 odst. 6 zákona a
z tohoto důvodů je tedy možné takovou změnu závazku provést.

III.
Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnošti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV.
odst. 1 kupní smlouvy Doba a místo plnění bude znít následovně:

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní'dodávky, práce a služby, které jsou
součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nejpozději do 20.12.2022.

V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

lv.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 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.
Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, : nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou
stelnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším 'pisemným' (listinným) dodatkem k předmětné
smlouvě o dilo.

V Hradci Králové dne

ZA PRODÁVAJÍCÍ

STRATOS AUTO spol. s r .o.

V Hradci Králové dne

ZAKUPUJÍCÍHO

mz

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

„ 




