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Dodatek Č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 1. 2017
(dále jen „Dodatek č. 1")
dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to na základě vzájemného
konsensu vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat za účastníky smlouvy.

1. Smluvní strany
Kupující:
Janáčkova filharmonie Ostrava

28. Října 124
702 00 Ostrava
IČO: 00373222
DIČ: CZ00373222
zastoupená: Mgr. Jan Žemla
(dále jako „Kupující")
a
Prodávající:

CENTRUM MORAVA AUTO, s.r.o.
Prchalov 78
742 58 Příbor
Zastoupena: Ing. Čestmírem Vespalcem, jednatelem společnosti
IČO: 26842963
DIČ: CZ26842963
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 28162
(dále jako „Prodávající"),

2.

Úvodní ustanovení Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu dne 9. 1. 2017 (dále jen „Smlouva") a to na
základě veřejné zakázky „Pořízení nákladního automobilu včetně návěsu pro
Janáčkovu filharmonii Ostrava".

2.2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu dodání, a to z důvodu průtahů v zadávacím řízení, v
jejichž důsledku nebyla smlouva s vybraným uchazečem uzavřena v předpokládaném
termínu (1. 12. 2016), tj. z důvodu ležícího na straně Kupujícího.
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3. Obsah Dodatku č. 1
3.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. VII. „Dodací lhůta" následovně:
Termín předání vozidla je stanoven do 17. 5. 2017. V případě klimatických podmínek
vylučujících včasné předání se pro případ uplynutí uvedené lhůty dodání vozidla tato
lhůta dodání prodlužuje o dobu trvání takových klimatických podmínek a o jeden
pracovní den navazující na ukončení trvání takových klimatických podmínek určený na
přípravu prodávajícího k předání, maximálně však do 19. 5. 2017. V případě přetrvávání
těchto klimatických podmínek za datum 19. 5. 2017 může být místem k předání jakékoliv
jiné místo na území ČR, které však musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
V případě nedodržení opravné lhůty do 5.6. 2017 pro řádné a kompletní dodání vozidla,
které bude mít za následek propadnutí investiční dotace poskytnuté kupujícímu na
nákup nákladního vozidla a zmaření této investice, nebude mít kupující nadále o
převzetí předmětu koupě zájem - tímto dojde ke vzniku práva na odstoupení od smlouvy
ze strany kupujícího bez nároky na úhradu jakékoliv škody či jiných výdajů ze strany
kupujícího a na navrácení případné poskytnuté zálohy.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy
4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních
stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom a obě vyhotovení mají stejnou platnost.
4.3. Tento Dodatek Č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují
svými podpisy.

Prodávající:

Kupující:
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V Ostravě dne
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