
Dodatek č. 1 
k 

Smlouvě kupní 
 

(uzavřené dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) 

 
K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany  
 
Prodávající: KECIP, s.r.o. 
Sídlo:  V Zátiší 789, 431 51  Klášterec nad Ohří 
Zastupující: Oldřich Picek - jednatel  
IČ:  25426842 
DIČ:  CZ25426842     
Bankovní spojení:  35-1913970217/0100 
Kontaktní osoby a kontakty: Oldřich Picek, piceko@seznam.cz, +420 777 620 171 
 

(dále jen jako „prodávající“) 
  a  

Kupující: Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 
Sídlo:   Arbesova 4015/30, 46604 Jablonec nad Nisou 
Zastupující:  Mgr. Tomáš Saal   
IČ:    727 43 271    
DIČ:                              
Bankovní spojení:  27-630880217/0100 
Kontaktní osoby a kontakty: Tomáš Saal, tom.saal@arbesovka.cz, +420 483 737 112 
 

       (dále jen jako „kupující“) 
tento dodatek č. 1. 
 

1. Ve Výkazu výměr se mění: 

1 K 1 D+ M Šatní dvouskříňka malá komplet 18,000 

na: 
1 K 1 D+ M Šatní čtyřskříňka malá komplet 18,000 

   

Poznámka k položce: 
Šatní čtyřskříňka malá, oboustranné provedení, dve dvouskříňky společná záda pevná, vnitřní dělení 
pevné, rozměr 1000x760x1650, barva BS buk světlý dle vzorníku Kronospan (korpus, dvířka, police), v 
horní části skříňky odkládací deska, spodní deska nad policí bot zaručující možnost posedu, boční desky 
bloků skříněk v barevném provedení dle vzorníku Kronospan color, viditelné hrany opatřeny ABS hranou 
tl. 2mm, spodní odkládací police na boty + zvýšený rám ocelový v barvě RAL, odkládací rošt na boty 
ocelový s antikorozní povrchovou úpravou v práškové barvě, včetně kování dveří, vnitřních háčků a 
zábrany proti vylomení, stavitelné nohy rámu, číslování skříňky na dveřích, zámek FAB + 3x klíč ke 
každé skříňce + generální klíč společný pro všechny  skříňky 

  

 
2. Počet univerzálních klíčů se mění z počtu 2 na 10 kusů. 
3. Cena zakázky se tím zvyšuje 79 000,- bez DPH, resp. 95 590,-Kč s DPH 

 
Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
 
V Klášterci nad Ohří, dne 30. 6. 2017    .............................................. 
     Prodávající 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou, dne 30. 6. 2017    .............................................. 
      Kupující 
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