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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo: 3377/2019

Smluvní strany:
1. Kupující:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen:
ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu
621 56 489
CZ62156489
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
2. Prodávající:

B-Credit s.r.o.
Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec

ke smluvnímu jednání oprávněn:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Martin Beran, jednatel společnosti
600 66 091
CZ60066091
vedeném Krajským soudem České Budějovice,
v oddílu C, vložce 3409
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Prodávající JE plátcem DPH.

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV:
projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.
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1. Preambule
Smluvní strany kupní smlouvy s evidenčním číslem 3377/2019 uzavřené dne 30.07.2019 se
dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 kupní smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce.
Předmětem dohody smluvních stran je oprava chybného součtu kupní ceny bez DPH a výše DPH
v čl. 3 odst. 3.1 kupní smlouvy.
2. Předmět dodatku
2.1 Na základě výše uvedeného se mění v čl. 3 odst. 3.1 kupní cena takto:
Původní znění:
Celková kupní cena v Kč bez DPH:
Výše DPH v Kč:
Celková kupní cena v Kč včetně DPH:

85.000,17.850,103.850,-

Nové znění:
Celková kupní cena v Kč bez DPH:
Výše DPH v Kč:
Celková kupní cena v Kč včetně DPH:

85.000,17.850,102.850,-

3. Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ujednání kupní smlouvy s evidenčním číslem 3377/2019 ze dne 30.07.2019
zůstávají beze změny.

2.

Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

3.

Prodávající souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 kupní smlouvy v registru smluv. Splnění
povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 zajistí kupující.

4.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři (4)
vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení.
V Brně dne 13. 8. 2019

V J. Hradci dne 6. 8. 2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

podepsal v zastoupení prof. RNDr.
Vojtěch Adam, Ph.D., prorektor,
na základě plné moci ze dne 8. 8. 2019
………………podpis.……………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

……………podpis………………
Martin Beran,
jednatel společnosti

………………podpis.……………..
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu, příkazce operace
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………………podpis.……………..
Mgr. Ondřej Veselý,
správce rozpočtu
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