
   

Dodatek č. 1,, ..

ke kupní smlouvě ze dne 17.8. 2018,

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Kupující:

Název firmy: Městská část Praha — Dolní Měcholupy

Sídlo; Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha — Dolní Měcholupy

IČ: 00231347

DIČ: 0200231347

Bankovní spojení: 2111281318/2700

TEL: 272 706 441

E—mail: urad©dolnimecholupycz

Zastoupený: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části

a

Prodávající:

Název firmy: SPORT CLUB s.r.o.

Právní forma: s.r.o.
 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo: Bahno 99, Frýdlant n.O. 739 11

|Č: 26845431

DIČ: C226845431

Bankovní spojení : _

TEL.: 558676077

FAX:
  Statutární orgán:  Marek Macharáček — jednatel, Pavlína Macharáčková —jednate|
 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách kupní smlouvy

ze dne 14.8. 2018 Idále jen smlouva/:

l.l původní článek 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novýmzněním':

2. Předmět smlouvy — materiál

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží vč. montáže:

2 ks Duchna 2x1x0,4m

10 ks Žíněnka 2x1x0,05m

1 ks Gymnastický koberec 6x2x0,025m

 

 



 

 

2 ks Švédská bedna kónická dřevěná

1 ks Trampolína malá

1 ks Odrazový můstek

1 ks Koza - výškově nastavitelná pro 1. stupeň ZŠ

1 ks Síť na volejbal

3 ks Badmintonová sít' se stojany

1 ks Florbalový mantinel + vozíky

20 ks Badmintonové sady (1 sada = 2 rakety, 2 míčky)

2 ks Branky se zajištěním (fotbal nebo házená) + síť

1 ks Kladina » výuka gymnastiky 1. stupeň ZŠ

6 ks Lavičky 3m, závěsné

20 ks Obruče průměr cca 70 cm (1. stupeň ZŠ)

2 ks Atletický žebřík

8 ks Atletické překážky dětské

4 ks Kužele - kloboučky(sada)

1 ks Stůl na stolní tenis skládací + síťka

20 ks Cvičební podložky

1 ks Kompresor na nafukování míčů

1 ks Pumpička pro nafukování míčů

1 ks Systém na ukládání míčů

1 ks Konstrukce na šplh (2 x tyč, 2 x lano) včetně šplhadel a instalace

2 ks Konstrukce na koš otočná včetně regulace výšky včetně instalace

2 ks Deska basketbalová včetně koše

1 ks Konstrukce pro kruhy + kruhy včetně instalace

1 ks Konstrukce pro hrazdu + hrazda včetně instalace

30 ks Šatní skříň pro dvě osoby dvoukřídlé s lavičkou + 2x zámek na

mince (viz. Příloha B)

1 x Doprava

Ito vše dále jen souhrnně „zboží"l.

Zboží, bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně. závazným,

českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujicím technickým

normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodava zboži

Kompletní dodávka předmětu plnění a dokumentace.

llJ původní článek 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:
,

Termín plnění je nejpozději do 15. 9. 2018 stím, že tuto dodávku zboží je možno splnit i před

termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedeni a protokolární převzetí bude provedeno v objektu sportovní haly —

Kutnohorská 259/54, 111 01 Praha 10.



 

 

III.! původní článek 4. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4. Cena

  

     
18876 :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2 ks Duchna 2x1x0,4m 15600 3276

10 ks Žíněn ka 2x1x0,05m 19000 3990 22990

1 ks Gymnastický koberec 6x2x0,025m 10500 2205 12705

2 ks Švédská bedna kónická dřevěná 10800 2268 13068

1 ks Trampolína malá 4200 882 5082

1 ks odrazový můstek 4800 1008 5808

1 ks Koza ~ výškově nastavitelná pro 1. stupeň ZŠ 4800 1008 5808

1 ks Síť na volejbal 800 168 968

3 ks Badmintonová síť se stojany 17400 3654 21054

1 ks Florbalový mantinel + vozíky 91000 19110 110110

20 ks Badmintonové sady (1 sada : 2 rakety, 2 míčky) 14000 2940 16940

2 ks Branky se zajištěním (fotbal nebo házená) + síť 20200 4242 24442

1 ks Kladina - výuka gymnastiky 1. stupeň ZŠ 6300 1323 7623

6 ks Lavičky 3m, závěsné 20400 4284 24684

20 ks Obruče průměr cca 70 cm (1. stupeň ZŠ) 1320 277,2 1597,2

2 ks Atletický žebřík 800 168 968

8 ks Atletické překážky dětské 2400 504 2904

4 ks Kužele — kloboučkyísada) 1600 336 1936

1 ks Stůl na stolní tenis skládací + síťka 5800 1218 7018

20 ks Cvičební podložky 3000 . 630 3630

1 ks Kompresor na nafukování míčů 2200 462 2662

1 ks Pumpička pro nafukování míčů 250 52,5 302,5

1 ks Systém na ukládání míčů 2800 588 3388

konstrukce na splh (2 x tyc, 2 x lano) vcetne splhadel a 15800 3318 19118

1 ks Instalace

konstrukce na koš otočná včetně regulace výšky včetně 29200 6132 35332

2 ks Instalace

2 ks Deska basketbalová včetně koše 6730 1413,3 8143,3

1 ks Konstrukce pro kruhy + kruhy včetně instalace 21000 4410 25410

1 ks Konstrukce pro hrazdu + hrazda včetně instalace 19300 4053 23353

30 ks Íšnngškříň pro dvě osoby, dvoukřídlé s Iavičkou + 2x zámek na 295800 62118 357918

1 ks Doprava a VRN 30000 6300 36300
    
 

Cena za dodání zboží je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a

obsahuje všechny náklady spojené s výrobou a dodáním zboží a plněním této smlouvy.

Překročení ceny za dodání zboží je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

 



 

 

IV.! v článku 13. smlouvy se původní Příloha č. A— Technická specifikace zboží

doplňuje o přílohu B- technická specifikace zámkušatnískříňky.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej

uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně a nikoliv za nápadně nevýhodných podminek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, po jednom paré pro

každou ze smluvních stran.

Za prodávajícího Za kupujícího:

  


