
česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

DODATEK Č. 1 

ke kupní smlouvě č. 3/160/2015 na dodání tiskového systému, uzavřené mezi smluvními 

stranami dne 21.1.2016 (dále jen „Dodatek") 

Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího 

150042 3/160/2015 

ALWIL Trade, spol. s r.o. 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen „prodávající") 
(dále jen „kupující") 

Se sídlem: Průběžná 2397 /76 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
110 00 Praha 10 170 04 Praha 7 

Zastoupený: Ing. Rostislavem Trnkou Jednající: Ing. Miloslav Kala 

Funkce: Jednatel Funkce: Prezident 
Nejvyššího kontrolního 
úřadu 

Kontaktní Jana Beránková Kontaktní Mgr. Zdeněk Šír 
osoby: osoba: 
Funkce: obchodník Funkce: ředitel odboru informatiky 
Tel.: +420 604 486 167 Tel.: +420 233 045 209

IČO: 16188641 IČO: 49370227 

DIČ: CZ16188641 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná Městský soud v Praze, oddíl C, Zapsaná nezapsán 
v obchodním vložka 1553 v obchodním 
rejstříku: rejstříku: 
Bank. UniCredit Bank Czech Republic Bank. spojení: Česká národní banka 
spojení: and Slovakia, a.s. 30027-001/0710 

249978004/2700 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 21.1. 2016 kupní smlouvu na dodání tiskového systému (dále jen 

,,Smlouva"). 

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy. Předmětem těchto změn je 

pořízení laserové multifunkční tiskárny pro potřeby podatelny kupujícího (dále jen „tiskárna"). 

Kupující vycházel z informací na trhu s tím, že oslovil tři dodavatele, zjistil cenu v místě a čase 

plnění obvyklou a tyto nabídky od dodavatelů vyhodnotil. Dle § 222 odst. 4 zákona 



č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná
o nepodstatnou změnu Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

1. Prodávající zajistí pro kupujícího tiskárnu HP Laser JET Pro M521dn za finanční částku
15 800,- Kč bez DPH, tj. 19 118,- Kč s DPH.

2. Dle článku VII. odst. 1 Smlouvy se prodávající zavazuje poskytnout záruku na jakost na jim
dodaný HW, SW, práce a ostatní součásti dodávky tiskárny v záruční době šesti (6) let od
podpisu akceptačního protokolu.

li. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve třech (3) stejnopisech,
z nichž každý má stejnou platnost originálu. Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající
jeden (1) stejnopis.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

4. Tento Dodatek se řídí českým právem, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a na důkaz souhlasu
s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 13. prosince 2018

Prodávající

Ing. Rostislav Trnka
jednatel
ALWIL Trade, spol. s r.o.

V Praze dne .. 1.0.::.?.?.::-.. 2018

Kupující

Ing. Miloslav Kala \
prezident 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
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