
Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě

„Dodávky kancelářských potřeb a tiskopisů pro ZZS ÚK, p.o."
Na základě VZMR: VZ-280/2017

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

Kupující:
Zastoupená:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

Společnost zapsaná u: OR u KS V Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759
Se sídlem: Sociální Péče 799/7a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
IČ: 00829013

(dále jen „kupující")

Bankovní spojení:

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

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

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

(dále jen „prodávající")

Prodávající: ACTIVA spol. s r.o.
Zastoupená: Mgr. Arnošt Brož, jednatel společnosti
Společnost zapsaná u:
Se sídlem:

OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 16077
Veselská 686, 199 00, Praha 9

IČ:
DIČ:

48111198
CZ48111198

Kontaktní osoba: ....................
.......... ..................................................................

Bankovní spojení: ..............
..................................



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 30.05.2017;

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2017 smlouvu na dodávku kancelářských potřeb a 
tiskopisů pro základny ZZS ÚK, p.o. (dále jen „smlouvy") na základě VZMR: VZ-280/2017.

2. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené smlouvy a to ve znění 
tohoto dodatku č. 1, jak následuje (dále jen „dodatek č. 1")

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na výše hodnoty smlouvy, vzhledem k nutnost provedení 
dodatečných dodávek v hodnotě 105 198,57 Kč bez DPH tj. 127 290,26 Kč s DPH. Celkem 
tedy dojde k navýšení smlouvy z původních 350 661,93 Kč bez DPH, tj. 424 600,94 Kč s DPH 
na 455 860,50 Kč bez DPH, tj. 551 591,20 Kč s DPH.

III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající 
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, 
které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích 
osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede kupující. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registrů smluv.

V Ústí nad Labem dne 30.10.2018 V Praze dne...... 1A...1L ^8

VlU................ 
Ředitel ZZS ÚK, p.o.

M....................... 
Jednatel společnosti


