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Dodatek č.1 lĺRámcové lĺupnísmlouvě č..00l2,l0loHs/15
na nákup kancelářských potřeb a dľogistĺckéhozboźí

uzavřený podle ustanovení $ 2079 a nĺĺsl.zákona č,.89l2ll12 Sb., občanský zákonĺk, ve
znění pozclějšíchpř.edpisů (ĺlĺtlejen onobčanskýzálĺoník,,),

Smluvn ístľany:

Městská část Pľaha 5
sę sídlem rrám. 14. l"íjna l381/4' Praha 5, PSČńa 22

IČ:00063631, DIČ:CZ00063631. Plátce DPI{.
zastoupená , staľostou Městské části Praha 5

bankovní spojenĺ: Česká spořitelna, a.s., Pľaha 5

č.ú.:

(dcí l e'i e n,, k up uj ící")

AcTIvA spol. s ľ.o.
zapsaná v obclrodllím ľejstl'íku; Městský soucl v Pľaze, ocldíl C, vložka 16077

sę sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 9
IČ:481 t 1 198. DIČ: 1 Plátce DPFĺ'

zastoupena: . jednatel
bankovn s.

č'ú.
(dťĺIe'i en,, p rod d vajícĺ")

1. Úvoĺtníustanovení

1.1 VýŠeuvederré smluvní stľany uzavřely drre 05.01.2016 Rárncovou kupnĺ snrlouvu na
realizaci.veř'ejné zakázky ,,Nákup kancelářskýcIr potřeb a dľogistického zboŽí pro
potřebu Uřadu městské částiPraha 5" (dále jen,,Smlouva").

Ż. l'ředmět dodatlĺu

2.1 T'ínrto clodatkem sę mění člálrelĺč'4. Cerra a způsob úlrľadytakto:
bod 4'4. Celková cęna všech clílčíchplněnĺ dle tóto slrrlouvy nepl*esáhne hodnotu
1.900'000,_ Kčbez DPLI.
se nahľazuje následujícímzněnínr:

,,Celková cen(t všech dílčichplnění d]e této ,smlouvy nepřesĺźhnehodnolu
]'838.495,07 Kčbez DPI1dle lĺrycíholistĺlv nabídce ze ĺJne 01'12.2015"

a

2.Ż. ostatníčlánky snrlouvy zťlstávajíbcze znrěny
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3. Závórečníustanovenĺ

Srnluvrrí stľany pľolilašujĺ,Že si tento dodatek přečetly, Že byl Llzavřen po vzájemném
pľojednání podle jejich pľavéa svobĺldnévťrle, uľčítě,vćtžněa sľozumitelně, nikoli
v tístti za nápadně nevýlroclnýcli podrrrínek'
Dodatek je platný a účinnýocle clue podpisu clběnra snrluvními stľananri'
Tento dodatek byl vyhotoven v pěti ste.inopiseclr, znichž4 výtisky ob&ži obiedIratel a
I zhotovitel.
Smluvní stľany výslovně sor"llrlasí s tím, aby tento doclatek byi uvęcĺen v evidenci
snrluv veĺlenéÚMČ Pľaha 5, kteľá je veř'eině př'ístupná a obsalrirje úĺlajeo smluvních
stľanách, předrnětu clodatku, číselnéoznačenítolroto doclatku a clatum jelro pocĺpisu.
Smluvnĺ stľarry pľolrlašují,žetýo skutečrrosti nepovaŽují za obclroclní tajenrství ve
slnyslu $ 504 občanskéhozákoníl<u a udělují svolení k.iejiclr tlżiti a zveřejnění bez
stanovenÍ jakýchkoliv dalšíchpodrnínek.
'ľímtose ve snryslu ustanovení $ 43 oclst. 1 zákona č'ĺ3l/2000 Sb., o hlairníln městě
Pta'ze, ve znělrí zákona č,.3O3l20I3 Sb., zákon, kteľým se mění něktęľézákony
v souvislosti s přijetím ľekodifikace soukromélro prćsa, potr,ľzuje, Že byly splněny
podnrínky pľo platnost pľávního jednání městské části Praha 5, a to usrlęsęnírń RMČ
č..6118412016 zę dne 9,2.2016.
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Za pľodávajícího:

V Praze dne

Za kupujícího:
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