
                                    UTB – Dodávka tenkých klientů                  2018001167 

Dodatek č. 1 

Ke kupní smlouvě, uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve 

znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

se sídlem:       nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 

IČO:       70883521 

DIČ:        CZ70883521 

bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxx/0100 

ID datové schránky:     ahqj9id 

zastoupená:       RNDr. Alexander Černý, kvestor 

za věcné plnění odpovídá:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „kupující“) 

 

a 

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 

se sídlem:       třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 

IČO:         46992308 

DIČ:        CZ46992308 

bankovní spojení:     Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/5500 

jednající:       RNDr. Petr Kožela, jednatel 

registrace:       OR vedeném u krajského soudu v Brně,  

oddíl C, vložka 8573 

e-mail:        computer-obchod@impromat.cz 

ID datové schránky:     6ixbsrr 

kontaktní osoba:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „prodávající“) 
 

Preambule: 

Dne 18. 6. 2018 uzavřely smluvní strany Kupní smlouvu, vzešlou z veřejné zakázky s názvem UTB – 

Dodávka tenkých klientů, jejímž předmětem je dodávka „věci“ blíže ve smlouvě specifikované za 

podmínek ve smlouvě stanovených a dohodnutých (dále „kupní smlouva“).  

V souladu s ustanovením § 222, odst. 4, písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek se smluvní strany dohodly na znění následujícího dodatku ke smlouvě č. 1:  

 

II. Předmět dodatku  

 



1) Předmětem dodatku č. 1 je dodávka tenkých klientů („věci“), blíže specifikované v příloze č. 1 

kupní smlouvy – technické specifikaci. 

2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této 

smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné 

pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv 

správních či celních poplatků.  

Název položky  počet kusů  cena za kus bez DPH cena za kus vč. DPH 

Tenký klient HP t530 16   6 900,-Kč  8 349,-Kč 

HP EliteDisplay E243 16   4 200,-Kč  5 082,-Kč 

 

Cena věci celkem: 

Celkem bez DPH:  177 600,- Kč 

21% DPH:               37 296,- Kč 

Celkem s DPH:      214 896,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc osm set devadesát šest) 

3) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději do 4 týdnů od účinnosti dodatku č. 1.  

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1) Veškerá ustanovení kupní smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a 

jejich znění se použijí přiměřeně i pro tento dodatek.  

2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží po 2 vyhotoveních, 

prodávající 1 vyhotovení. Smluvní strany vyjadřují svým podpisem svůj souhlas s jeho obsahem. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

 

Ve Zlíně dne: 2.10.2018 

 

Za kupujícího:   

 

 

 

 

 

............................................... 

RNDr. Alexander Černý 

kvestor UTB ve Zlíně 

 

 

Ve Zlíně dne: 26.9.2018 

 

Za prodávajícího: 

 

 

 

 

 

............................................... 

Ing. Pavel Melchert, Ing. Jozef Klačan 

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 

na základě plné moci 

 


