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Naše č. j.: UT-23036/2018
Naše sp. zn.: UT-09710/2018/02

DODATEK č.l
ke Kupní smlouvě

Smluvní strany:

AUTO IN s.r.o.
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp. zri. C, oddíl 13920,

se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice,
IČ: 252 98 828, DIČ: CZ25298828,

zplnomocněná osoba k podpisu nabídkové dokumentace a smlouvy:

(dále jen ,,prodáuající")

a

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

b P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(jako ,,kupujíCí")

Na základě Rámcové smlouvy na ,,Dodávky osobních vozidel kategorie Ml -
mikrobusy pro období let 2016 - 2018" č.j. MV-28873-29/VZ-2016 a v souladu
s veřejnou zakázkou č.j. UT-O7991/2018 byla dne 3.5.2018 uzavřena kupní
smlouva na povinnost prodávajícího dodat kupujícímu nová vozidla:
,,2 ks 9mlstného mikrobusu Ford Transit Custom označeného v rs jako l2 Kombi 340 Trend

kombi Ml - 9 mist s objemem motoru 2,0 TDC1/125 kw/170 k1405 Nm - naftový, barva
modrá".
Na základě žádosti prodávajícího ze dne 6.9.2018 ve věci prodlouženi termínu
plnění z důvodu prodlení importéra Ford Motor Company, s.r.o., pod označením
EOO57 a EOO58, což má za následek komplikaci s výrobou a uvolněním vozidel z
továrny, uzavírají ve shodě dodatek č. l, kterýrn se prodlužuje doba plnění/dodání
uvedená ve smlouvě:

ČI. I.
Článek II. odst. 2. Smlouvy ,,Doba a místo plnění" nově zní:
,,2. Prodávající je povinen dodat kompletní dodávku zboží do 30.11.2018".



ČI. II.
l. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž

každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Srnluvni strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto

obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále
,,registr smluv").

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o
registru smluv.
Zveřejněni provede Správa uprchlických zařízeni Ministerstva vnitra (kupující).

V Praze dn
... l .'1/2018

r. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel Suz-my

i/

V adci Králové dne 4'9/2018

vedoucí odštěpného závodu AUTO IN s.r.o.
(prcdájuající)
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