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Dodatek č.2 k Rámcové kupní smlouvě č.0012/0/oHS/15
na nákup kancelářských potřeb a dľogistickéhozboźí

uzavÍený podle ustanovení $ 2079 a násl. záłkona č,,89l20l2 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,občanský zákoníkś.),

Smluvní stľanv:

Městská čá.stPľaha 5
se sídlem nám.14. října 138l/4,Praha5, PSČI5O22

IČ:00063631, O63631. Plátcę DPH.
zastoupená staľostou Městskéčásti Pľaha 5

bankovní spojení: Českáspořitelna, a.s., Pľaha 5

č:.iĺ.:

(dále jen,,kupující")

a

1.1

2,1,

ACTIVA spol" s ľ.o.
zapsaná v obchodním ľejstříku: Městský soud v Prazą oddíl C, vložka rca77

sę sídlem: Veselská 686, l99 00 Pľaha 9
IČ:48l l l l98, DIČ:CZ48l l l198. Plátce DPH.

zastoupena: ,jednatel

bankovn : s.
ě.ú.:

(dále j en,,proddvající")

1. Úvodní ustanovení

Výše uvedęné smluvní strany uzavÍely dne 05.01 .2016 Rámcovou kupní smlouvu na
ręalizaci

'veřejné
zakazky ,,Nákup kancelářských potřeb a drogistického zbožípľo

potřebu Uřadu městské části Praha 5" vę zněníđodatkuě.I zę dne 1.3.2016 (dále jen
,rSmlouva").

2. Předmět dodatku

Členek4' odst. 4.4. se ľušía nahrazuje se následujícímzněním:

,,4'4. Celkovó cena všech dílčíchplnění dle této smlouvy nepřesóhne hodnotu
1.990.000,00 Kčbez DPH'"

2.2. ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčenatímto dodatkem, zůstávaji beze
změny.



3. Zá.ľěrečnáustanovení

3.1' Smluvní strany pľohlašují,žesi tento dodatek přečetly, žebyIuzavÍenpo vztljemném
pľojednánípodle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,vážně a sľozumitelně, nikoli
v tísni zanápadně nevýhodných podmínek.

3.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem
zveřejnění smlouvy v ľegistru smluv podle zákona č,.340lŻ0I5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, znichž4 výisky obdržíobjednatel a
1 zhotovitel.

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v ľegistľu
smluv za podmínek zákona č,.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do 30 dnůode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, nejpozději do' 3 měsícůode dne podpisu smlouvy. Smluvní stľany souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajůve smlouvě, která bude zveřejněna v registľu smluv podle věty první.
Smluvní strany pľohlašují,žęskutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za
obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolęní k jejich
užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

3.5. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zźlkonač,.I3Il2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje' žebyly splněny podmínky pľo platnost
pľávního jednání Městské části Pľaha 5, a to usnesením RMČPľaha 5 č.31199612017

ze dne31.07.2017.
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Zaprođávajícího: Za kupujícího:
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