
Dodatek č. 1  

KUPNÍ SMLOUVY  

č. u kupujícího: 147/934/2016 

č. u prodávajícího:…………… 

uzavřené dne 10.10.2016 mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

 

Prodávající: VRBICKÝ, s.r.o. 
se sídlem:    Pekařská 1639/79a, Opava PSČ 747 05 
zapsán: v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37129 
IČ:     286 53 394 
DIČ:     CZ28653394 
zastoupen:     

 ve smluvních záležitostech:  Jiří Vrbický, jednatel společnosti 

 v technických záležitostech  David Vrbický 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    1875773369/0800 
tel.:     553 624 019 
e-mail:     vrbickysro@mail.cz 

a 

Kupující: TS a.s. 
se sídlem: 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, PSČ 738 01 
zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 

 oddíl B, vložka 1076 
IČ: 60793716, 
DIČ: CZ60793716 
zastoupen: Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva 

 ve smluvních záležitostech: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva 

 v technických záležitostech: Radomír Pecka, vedoucí provozu veřejné osvětlení 

 k převzetí předmětu koupě: Ivo Křižák, vedoucí úseku zásobování  

 bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:     198232455/0300 

tel.:  558 443 211 
e-mail:  sekretariat@tsfm.cz 

I. 
Úvodní ustanovení dodatku 

1. Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 

a) Prodávající měl v souladu s ujednáním kupní smlouvy č. 147/934/2016, jejímž 

uzavřením byl dne 10.10.2016 ukončen rovný, transparentní a nediskriminační 

výběr dodavatele veřejné zakázky na dodávku vánočních výzdob, splnit svůj 

závazek dodat tuto dodávku do 30.10.2016,  
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b) dne 3.11.2016 prodávající v rozporu s uvedenou smlouvou dodal neúplnou 

dodávku, když v dodávce třetí části zakázky dodal na místo 440 ks světelných LED 

řetězů jen 220 ks těchto řetězů blíže specifikovaných ve smlouvě, 

c) kupující proto vyzval prodávajícího dne 7.11.2016 k plnění zakázky a požádal 

kupujícího o písemné potvrzení skutečného termínu dodání celé zakázky, 

d) prodávající dne 8.11.2016 kupujícímu písemně (e-mailem) sdělil, že nedodané 

zboží v počtu 220 ks (4.400 m) bude kupujícím dodáno do 21.11.2016 

2. Smluvní strany proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 
XIII. odstavcem 1. ve spojení s článkem III. odstavcem 7. shora uvedené smlouvy, tento 
dodatek č. 1 Kupní smlouvy k veřejné zakázce „Dodávka vánočních výzdob včetně 
dopravy do sídla zadavatele“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se nově dohodly, že nedodáním celého sjednaného sortimentu zboží do 
15.11.2016 tato smlouva nezaniká a zanikne teprve dodáním veškerého sjednaného 
zboží. 

2. Prodávající se zavazuje dodat chybějící část sjednaného zboží, tj. 220 ks (4.400m) 
světelných LED řetězů v původně sjednané specifikaci nejpozději do 21.11.2016. 

III. 
Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 

Za kupujícího:      Za prodávajícího: 

 

Ve Frýdku-Místku dne: ………………………..  V Frýdku-Místku dne: ……………… 
 
 
 
 
 
 

...............................................    ............................................. 
Ing. Jaromír Kohut     Jiří Vrbický 
předseda představenstva TS a.s.   jednatel společnosti VRBICKÝ s.r.o. 


