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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in České Budějovice 

DODATEKČ.1 

k rámcové dohodě č. 118000527 

uzavřené podle§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle§ 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále také „dodatek") 

Číslo dohody kupujícího: ........................ ...... Číslo dohody prodávajícího: ............... ......... . 

ID zakázky na profilu zadavatele: 46920 

Pro veřejnou zakázku: 

,,Tiskárny a multifunkční zařízení pro JU - Rámcová smlouva 2018" 

1. Smluvní strany

Kupující: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Hanou Kropáčkovou - kvestorkou JU 

tel.:+ , e-mail:  
ve věcech technických a objednávek: , tel: +  

e-mail:

IČ: 
DIČ: 
(dále jen „kupující') 

a 

Prodávající: 
se sídlem: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
ve věcech technických: 
tel.: 

600 76 658 
CZ60076658 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 
žarošická 4395/13, 628 00 Brno 
Petrem Mikulcem, obchodním ředitelem oblasti 
00176150 
CZ00176150 

 
 e-mail: t  

Kontakt na technickou podporu: e-mail:i .cz tel.:  
bankovní spojení: Citibank Europe 
číslo účtu:  
Zapsán v obchodním rejstříku veden u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C vložka 21999 
(dále jen „prodávající'') 

uzavírají dodatek č. 1 k rámcové dohodě o poskytování dodávek tiskáren a multifunkčních 
zařízení v rámci veřejné zakázky 

,,Tiskárny a multifunkční zařízení pro JU - Rámcová smlouva 2018" 
(dále jen „rámcová dohoda") 



---
--

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of SoL1th Boherrna 
in české Budějovice 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách rámcové dohody č. 0118000527 ze dne 21. 9. 
2018, a to s ohledem na nutnost upravit kontaktní osobu ve věcech techniékých na straně 
prodávajícího. 

Dosavadní článek" 1. Smluvní strany" se nahrazuje novým zněním takto: 

1. Smluvní strany

Kupující: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou 

tel.:+  e-mail:  
ve věcech technických a objednávek: , tel:  

e-mail:

IČO: 
DIČ: 
(dále jen „kupující') 

a 

Prodávající: 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 

60076658 
CZ60076658 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 
žarošická 4395/13, 628 00 Brno 
Petrem Mikulcem, obchodní ředitel oblasti 
00176150 
CZ00176150 

ve věcech technických:  
tel.:  e-mail:  
Kontakt na technickou podporu: e-mail  tel.:  
bankovní spojení: Citibank Europe 
číslo účtu:  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C vložka 21999 
(dále jen „prodávající'J 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 rámcové dohody se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží
prodávající a tři kupující. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové dohody.

2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění 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). Veškeré s tím související úkony zajistí
kupující.



---
--

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South B0hern1a 
in české Budějovice 

3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení rámcové dohody, jež nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se
nemění.

Kupující: 

V českých Budějovicích dne /1. 4!. :�/ / 

Ing. Hana Kropáčková 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

RE K TO R Á T <3) 
Branišovská 3 la 

370 05 české Budějovice 

Prodávající: 

V Praze dne. ff fa:. /�{f 

Petr Mikulec, obchodní feditel oblasti, zmocněnec 

Konica Mi">olta (3) 
Business Solutíons Czech, spol. s.r.c. 

zasl0l4)eni Pra:la 
Evropsl(á 8461176a. 160 00 Praha 6 

l<ONICA MINOLT,\ DIČ: CZ00176150, tel.: 841 mm




