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DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dodávce vozidel č. j. KRPZ-56643-10/ČJ-2018-1500VZ-NOV

(dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
se sídlem j. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstkem řed itele krajského ředitelství
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení:.čNB Brno
Číslo účtu:
Telefon:
Email:

(dále jen ,,Kupuj"lcř')

a

AUTO IN s.r.o.
se sídlem Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod auto in s.r.o.,
Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Ladislav Kočí - ředitel
odštěpného závodu na základě Plné moci od jednatele
IČO: 25298828
DIČ: CZ25298828
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 13920

(dále jen ,,prodávající')
uzavÍrajÍ v souladu s § 1901 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a Článkem 7 odst.
7.6 Rámcové smlouvy na ,,Dodávky osobních vozidel kategorie Ml - mikrobusy pro

období let 2016 - 2018 Část A" č. j. MV-28873-29NZ-2016

tento
Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek')



výše uvedené smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v ČI. III odst. 3

Smlouvy se v souladu s ČI. XII odst. 12.1 Smlouvy mění takto:

3. 1 prodávající se zavazuje dodat vozidla podle svých možností bez zbytečných
průtahů nejpozději do 30. 11. 2018.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem vložení do Registru smluv.
3. Dodatek má dvě strany textu a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a

že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují
svými podpisy.

Kupující:

Ve Zlíně dne "3

prodávajIcF
V Hradci Králové dne :81- Jp.,ľ0 /Ý

Mgr. Ing. k
náměstek ého

ře

Ladislav KoČI
ředitel odštěpného závodu AUTO IN s.r.o.

na "ák,!m|né moci
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