
Dodatek ke kupní smlouvě

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

se sídlem: Trutnov, Komenského 399, PSČ541 01

IČ: 642 01180

DIČ:

zastoupena:

CZ64201180

Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy

(dále jen "Kupující", na straně jedné)

a

BScom s. r. o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupena:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Spojenecká 69, 541 01 Trutnov

27466787

CZ27466787

Pavlem Brzákem

Československá obchodní banka, a. s.

(dále jen "Prodávající", na straně druhé)

společně též jako "smluvní strany" nebo samostatně jako "smluvní strana"

tento dodatek ke Kupní smlouvě k zakázce malé hodnoty s názvem "Poptávka ICT vybavení -

ZŠ,Trutnov, Komenského 399"

Preambule

.•. Kupující vyhlásil výběrové řízení na zakázku malé hodnoty s názvem "Poptá ka ICT

vybavení - ZŠ, Trutnov, Komenského 399" (dále jen "Zakázka"), zadávanou mi o reži

zákona Č. 134j2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle

Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do

uvedeného výběrového řízení se přihlásil i Prodávající a jako podklad do výběro é o

řízení podepsal dne 22.05.2018 také návrh kupní smlouvy a tímto dnem ta é da oval

svůj podpis na návrhu kupní smlouvy. Dne 29.05.2017 Kupující vyhlásil výsle e

výběrového řízení a téhož dne spolu smluvní strany uzavřeli Kupní smlouvu.

• Zakázka dle předchozího ustanovení byla realizována v části a) v rámci proje u

2016-2018, inkluze a vzdělávání", s registračním čísle

"CZ.02.3.68jO.OjO.Oj16_022j0002052" (dále jen .Proiekt") spolu na cova é

.**
* *'" *.,.. *

* •.•

EVROPSKÁ UNIE
EvropsKé snuxturarrn a mvesucru rcnoy

Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání

Stránka 1 z 2



z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OPVVV") a v části b) ze státního

rozpočtu České republiky.

.•. Dle ustanovení Kupní smlouvy měla být zakázka realizována do 20 dnů po podpisu

smlouvy (článek II. Kupní smlouvy). Předávací protokol byl podepsán dne 12.06.2017.

.•. Následně až 02.11.2017 byla smlouva zveřejněna v registru smluv. Nyní smluvní strany

zjistily, že došlo k chybnému uvedení data podepsání kupní smlouvy, kdy je na kupní

smlouvě zveřejněné v registru smluv, místo správného data ,,29.05.2017" uvedeno

nesprávné datum ,,22.05.2017", tedy původní datum, které uvedl Prodávající

v podkladech pro výběrové řízení. K této chybě došlo tak, že Prodávající zajistil tisk Kupní

smlouvy s datem původního podpisu smlouvy z jeho strany při podání nabídky. Kupující

při podpisu smlouvy datum neuvedl a teprve před zveřejněním smlouvy v registru smluv

opsal datum, které uvedl prodávající.

.•. Aby se předešlo v budoucnosti pochybnostem, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke

kupní smlouvě:

I. Předmět Smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouva byla uzavřena dne 29.05.2017 a na základě

toho Kupní smlouvu mění tak, že v jejích závěrečných ustanoveních

na straně Kupujícího text "V Trutnově dne 22.5.2017" nahrazují textem /IV Trutnově

dne 29.05.2017",

na straně Prodávajícího text /IV Trutnově dne 22.05.2017" nahrazují textem /IV

Trutnově dne 29.05.2017".

II. Další a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za Kupujícího Za Prodávajícího

V Trutnově dne 7. února 2018 V Trutnově dne
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