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Dodatek Č. 1
č.j. PPR-30832-115/ČJ-2015-990640
ke kupní smlouvě
č.j. PPR-30832-93/ČJ-2015-990640

I.
Ill Centrální zadavatel:

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ,
zastoupená:

. .

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu
Ing. Martinem Šlemerem
vedoucím odboru veřejných zakázek policejního prezidia
Česká národní banka
550488l/0710

(dále jen ,,centrální zadavatel") na j\edné straně

a

/2/ Prodávající:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zapsaná:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
E-mail:
ID schránky:

SOFTBOARD, s.r.o.
Luby 51, 339 01, Klatovy
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, C7593
Ing. Vladislav Toman
Česká spořitelna'

vh226a4
(dále jen ,,µ"gdávající") na straně druhé
u

Z
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í
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j

í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník")
tento

dodatek ke kupní smlouvě

l

kde se podle odstavce /18/ článku X. ,,SpoleČná a závěrečná ustanovení" dohodly na těchto změnách:
Ill Odstavec Ill článku JI. ,,Zboží" se mění název NOLAN X-l003 na
(inovovaný typ)

NOLAN X-l004

/2/ Příloha Č. 3 ,,Speciŕkace veřejných zadavatelů" se rozšiřuje o :
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení, Nádražní 16, 150 05, Praha 5,
fakturační adresa: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P. O. Box 6,
150 05, Praha 5
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha
Číslo účtu:
Místo plnění:

Policejní prezidium, Správa logistického zabezpečení - skupina skladového
hospodářství, Praha 5 - Zbraslav
Kontaktní osoba:
, mob.

II.
/1/ Ostatní ujednání kupní smlouvy, evidované pod č.j.: PPR-30832-93/ČJ-2015-990640,
zůstávají beze změny.
/2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
centrální zadavatel obdrží dva (2) a prodávající jeden (l) výtisk.

/3/ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

,

V Praze dne

Ing. Martin Šleiner
vedoucí odboru veřejný
Policejního prezid

centrálnízadava
(razítko, podp
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