
Dodatek č. 1 KUPNÍ SMLOUVY 

1. Smluvní strany 
1.1 Prodávající: 

ESO R-MARKET, spol. s r.o. 
Se sídlem Kostelní 461, Hulín, 768 24 

Společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13231 
IČ: 49966626 
DIČ: CZ49966626 

Bankovní spojení: č. účtu 155637559/0300 

na straně jedné (dále jen prodávající) 

1.2 Kupující: 

ZŠ Meteorologická 
Se sídlem Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4 - Libuš 
zastoupená ředitelem panem Mgr. Jaroslavem Kulikem 
IČ: 60437910 
Bankovní spojení: KB a. s. Praha 4, č. účtu 55039041/0100 

na straně druhé (dále jen kupující) 

uzavírají tento dodatek č. 1 kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2021, který upravuje článek 3. předmět smlouvy 
a článek 4. cena za předmět smlouvy. Dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souladu s 
§ 222 odst. 5 o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se tímto dodatkem nesjednává podstatná 
změna závazku ze smlouvy na VZMR. 

Předmět tohoto dodatku 

1. Předmětem smlouvy je dodávka zboží dle specifikace v kupní smlouvě, nad rámec vypsaného 
a poptávaného množství v rámci VZMR od stejného dodavatele v počtu: 

• 30 ks stohovatelných konferenčních židlí 

Odůvodnění: Dostatečně vysoká finanční rezerva dotace na pořízení stohovatelných konferenčních židlí 
do plánovaného komunitního sálu, kdy celková kapacita sálu je 200 ks židlí za vysoutěženou nejnižší 
nabídkovou cenu při zachování jednotného vzhledu. 

Cena za předmět dodávky plynoucí z tohoto dodatku 

1 446 Kč za 1 ks židle bez DPH, 1 750 Kč včetně DPH za 1 ks židle. 
Dodávané množství 30 ks židlí: 43 380 Kč bez DPH, 52 490 Kč vč. DPH. 

Ostatní ustanovení kupní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1. 

V Praze dne 17.12.2021 

Ing. Eva Digitálně podepsal 
Ing. Eva Jordánová 

Jorda, nova' Datum:2021 .12.17 
08:49:14 +01'00' 

Prodávající 
Příloha č. 1 Technická specifikace 


