Dodatek č . l ke KUPNÍ SMLOUVĚ
Smluvní strany
1. Obchodní firma:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Účet číslo:
Zastoupena:
Osoba odpovědná za smluvní vztah:
(dále jen „kupující")

Studentská 2, 46117 Liberec
4674885
CZ4674885
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec
305806603/0300
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
Mgr. Jitka Vencláková, ředitelka UKN

2. Obchodní firma:

EXON s.r.o.

Se sídlem v:
Zapsaná:

Vrážská 73/10, 153 00 Praha
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp.zn.C 257152
26376326
CZ26376326
Komerční banka, a.s.
35-1651580277/0100
Ing. Radek Chramosta, jednatel

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Účet číslo:
Zastoupena:
(dále jen „prodávající'

Prodávající a kupující jsou společně označeny též jako „smluvní strany".
Smluvní strany tímto uzavírají v souladu článkem IV. odst. 2 smlouvy a se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění, tento Dodatek č . l (dále jen „dodatek"), který
následujícím způsobem mění, upravuje či doplňuje Kupní smlouvu ze dne 15.10.2018, v registru
smluv zveřejněnou dne 19.10.2018, ID smlouvy: 6525587 (dále jen „smlouva"), a to v tomto rozsahu:
Článek I.
Předmět Plnění
1.

Článek II. odst.2 této smlouvy se doplňuje o bod f) v tomto znění:
f) „Prodávající se dále zavazuje v návaznosti na či IV. odst 2 této smlouvy poskytovat podporu k
dodanému Předmětu smlouvy po dobu dalších 24 kalendářních měsíců (13-36 měsíc od předání
Předmětu smlouvy) (dále jen „navazujícípodpora)/'
Článek II.
Doba, způsob a místo dodání

1. Článek III. část B. Podpora této smlouvy se doplňuje o bod 2. v tomto znění:
„Navazujícípodpora podle této Smlouvy bude poskytována po dobu 24 kalendářních měsíců, a to
od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po skončení podpory dle čl. III.,části. B., bod
1. smlouvy.''
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článek III.
Ceny a platební podmínky
1. Článek IV. smlouvy se doplňuje o odstavec 16.a 17. v tomto znění:
„16. Ceno navazující podpory je v souladu s č. IV. odst. 2 této smlouvy ve výši 1 399,84 EUR (slovy:
tisíc tři sta devadesát devět celých osmdesát čtyři eur) bez DPH za 12 kalendářních měsíců."
„17. Platba ceny navazující podpory dle odst. 16 tohoto článku smlouvy bude kupujícím
provedena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura bude vystavena na začátku 1.
měsíce zahájení poskytování navozující podpory a na začátku 13. měsíce zahájení poskytování
navazující podpory."
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Článek XI. smlouvy se upravuje a nově zní takto:
„ Tato smlouva je uzavřeno na dobu 36. měsíců od podepsání Akceptačního protokolu oběma
smluvními stranami.
Článek V.
1.
2.

3.
4.

V

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o
registru smluv"). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného
zákona o registru smluv.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v
Registru smluv. O této skutečnosti kupující prodávajícího uvědomí.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, který
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
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