
Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 175210200

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem:
Zastoupena:

Se sídlem kanceláří:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných
sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO, na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:

Vyřizuje ve věcech smluvních:
Mgr. Karin Tischerová
tel.:
e-m

Vyřizují ve věcech organizačních a t
mjr. Ing. Ondřej Henžlík
tel.:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
16001 Praha 6

(dále jen „kupující”)
a

2. Glomex MS, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140652
Se sídlem: Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
Zastoupena: Ing. Jiří Sadílek, jednatel
IČO: 28426525
DIČ: CZ28426525
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Zástupce prodávajícího ve věcech organizačních: Mgr. Jaroslav Rozin

Adresa pro doručování korespondence: Pomněnková 61, 106 00 Praha 10

(dále jen „prodávající-') na straně druhé

se v souladu se zněním článku XVIII odst. 2 kupní smlouvy č. 175210200 ze dne 31. srpna 2017 (dále jen
„smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).



Článek I
Účel dodatku

Účelem dodatku je doplnění a úprava níže specifikovaných ustanovení smlouvy tak, aby mohl být řádně
splněn předmět smlouvy.

Článek II
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je doplnění obchodní firmy prodávajícího a úprava číselného označení smlouvy na
úvodním listu smlouvy, doplnění odst. 1 čl. II smlouvy o označení technické dokumentace sítí
HCN1616 a HCN1818 a úprava odst. 3 čl. VIII smlouvy.

Článek III
Změny a doplňky

S účinnosti ode dne podpisu tohoto dodatku se smlouva mění takto:

1. Identifikační údaje smluvních stran uvedené v preambuli smlouvy se mění tak, jak je uvedeno
v preambuli tohoto dodatku.

2. Text čl. II odst. 1 písm. smlouvy se v příslušné části doplňuje o označení technické dokumentace
tímto zněním: „Part # HCN1616-8C, Document # PRODUCTION_HCNXX-8Y a Part #
HCN1818-8RNBM, Document # PRODUCTIONJ-ICNXX-8RNYM“.

3. Text čl. VIII odst. 3 písm. smlouvy v příslušné části upravuje e-mailovou adresu na

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 stranách, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto
dodatku připojují pod něj své podpisy.

I. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v Informačním systému registru smluv.
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