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Dodatek č.1 ke: 

KUPNÍ SMLOUVA č. 9-KM-2017-OV 

I. 

Smluvní strany 
OBJEDNATEL: 

 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

  Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

zapsán v OR: Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 

zastoupený:  Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva 

bankovní spojení:  KB Kroměříž, č.ú.: 2002691/0100  

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 

        

DODAVATEL: 

 Brenntag CR s. r. o. 

 Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Viktor Janouškovec – jednatel 

 Ing. Martina Dvořáková - jednatelka 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  

                                 číslo účtu: 1001044253/5500 

IČ: 49613464 

DIČ: CZ49613464 

zapsaný v OR: Městským soudem v Praze v oddílu C, č. vl. 20937 

 

 

Tímto dodatkem se mění: 

 

Původní znění: 

IV. 
Doba plnění kupní smlouvy 

 

Zahájení plnění: březen 2017                          Ukončení plnění: 30.6.2017 

Jednotlivé dodávky budou realizované v průběhu celého období dle požadavku 
objednatele.     

V. 
Cenové podmínky 

1. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK): 

 

 cena za 1 tunu u 25 %: 3.700 CZK bez DPH 4.477 CZK s DPH 21% 

 cena za 1 tunu u 30 %: 4.200 CZK bez DPH 5.082 CZK s DPH 21% 
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 celková cena zakázky:  632.000 CZK bez DPH 764.720 CZK s DPH 21% 

 

    Veškeré cenové údaje na faktuře musí být vždy uvedeny bez DPH a s DPH a to včetně 
dopravy do místa plnění a včetně všech souvisejících poplatků. 

 

2. Změna ceny je možná pouze v případě, že se při realizaci vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3.  Změna ceny musí být řešena dodatkem k této kupní smlouvě. 

 
 
Nové znění: 
 

IV. 
Doba plnění kupní smlouvy 

 

Zahájení plnění: 1. 7. 2017                          Ukončení plnění: 30. 9. 2017 

Jednotlivé dodávky budou realizované v průběhu celého období dle požadavku 
objednatele.     

V. 
Cenové podmínky 

4. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK): 

 

 cena za 1 tunu u 25 %: 3.800 CZK bez DPH 4.598 CZK s DPH 21% 

 cena za 1 tunu u 30 %: 4.300 CZK bez DPH 5.203 CZK s DPH 21% 

 

    Veškeré cenové údaje na faktuře musí být vždy uvedeny bez DPH a s DPH a to včetně 
dopravy do místa plnění a včetně všech souvisejících poplatků. 

 

5. Změna ceny je možná pouze v případě, že se při realizaci vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6.  Změna ceny musí být řešena dodatkem k této kupní smlouvě. 
 
 
 
 
V Kroměříži dne:                                                                V Praze dne:. 
 
 

Za objednatele: Za dodavatele: 
 
 
………………………………..                                              ………………………………. 

   Ing. Ladislav Lejsal Ing. Viktor Janouškovec 
   předseda představenstva 
 

 
                                                                     …...........................................
  Ing. Martina Dvořáková 


