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KUpUJíCÍ:
267
se sídlem:
lčo:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:

telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech technických:
(dále ien ,,kupující"l na straně jedné

a

pnooÁvruící:

Se sídlem:

tčO:

DlČ:

zápís v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

bankovní spojení:

č. účtu;

telefon, e-mail;

Dodatek č. 1 KUPNí svtlouw
č. 159/18

Dále jen ,,dodatek"

t.

Smluvní strany

Střední škola aZákladní škola, Vimperk, Nerudova

Nerudova 267,385 01 Vimperk
00477419
Ing. Lubomír Pichler
MONETA MONEY Bank
í36907744/0600
388 415 136, koubova@stredni-skola.eu
daij6wj
lng. Lubomír Pichler

Gotana, s.r.o.
95843 Nedanovce 301
4627949t
sK2023308738
okresní soud Trenčín
lng. Boris Gogola - jednatel
Fio banka a.s. Česká republika
2300354889 lzot.o
+ 42L 9O4 9 4'J, 2OO, info@ta bu lei ntera ktivn i. cz

(dále jen ,,prodávaiícť') na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy uzavřené mezi Středníškolou a Základní

školou, Vimperk, Nerudova 257 a společností Gotana, s.r.o. dne 15. 3, 20]-8 (dále jen "smlouva")

následovně:

Změna článku V., odst. 1výše specifikované smlouvy:
Prodávající se zavazuje dodat dodávky v množství dle Přílohy č. 2 (Položkorný rozpočet) a
s technickými parametry dle Přílohv č. 3 (Technické parametry) a splnit veškeré své smluvní
povinnosti, vztahující se podle této smlouvy k dodání zboží, u termínu od počátku března 2018 do
poloviny listopadu 2018. Prodávající se zavazuie, že dokončí veškeré práce, v nejkratším možném
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termínu, jakmile bude dokončena přestavba učeben, kde budou interaktivní tabule nainstalovány.

Nejpozději však do 16. 11. 2018. Ke změně termínu dochází z důvodu posunutí termínu realizace

stavebních úprav budovy, v níž mají b,ít tabule instalovány.

Óánek l!.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávajícÍ.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění v registru smluv,

2r,3.7o l| l
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Ve Vimperku , dne:.Z, ,-9. Zul6

Za Kupujícího

V Nedanovcích, dne:

Za Prodávajícího

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,

Nerudova 267

PŘÍLOHA DODATKU KUPNÍSMLOUVY Č. 1

Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1: oZNÁMENí o VÝBĚRU DoDAVATELE č.2 ze dne 19, 4, 2018.

cO
958

l

jednatel společnosti



JlHočrsrcÝ KRAJ KRAJSKY URAD

telefon: 386 720 357OVZI í45931/20'17 lirst datum: 19. 4,2018

ilNAM_E N| i Oi illlY$ERt;lj,E§EAV T"ELE č, 2

ZADAVATEL: Střední škola a Základni škola, Vimperk, Nerudova 267

Sídlem: Nerudova 267, 385 01 Vimperk
Jednající: |ng. Lubomír Pichler
lčo: 00477419

VEŘEJNÁ ZAKAř:KA|
,,Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk - strojní dílny"

Zadavatel qýše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 'l3412016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), Vám v souladu s ustanovením

§ 50 zákona oznamuje uýběr dodavatele. Rada Jihočeského kraje schválila výběr dodavatele k uzavření smlouvy
usnesením č. 31/201 8/RK-36 ze dne 22. 3. 201 8.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na případnou další spolupráci. Zadavatel žádá vybraného dodavatele, aby
dohodl uzavření smlouvy s: Mgr. Kateřinou Koubovou, Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 , tel.:
+420 777 'l74 404, e-mail: koubova@stredni-skola.eu

S pozdravem
Digitálné
podepsáno
Jméno: líena
štěpánková
Datum:
1 9.04.20l 8
09:39:06

trena Štěpánková - osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona
oddělen í realizace veřej ných zakázek

U Zimníhó iiaOionu 195a2,370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 338, fax 386 359 0M
*,pbdHt$lrtal $tépánltbvai@kqai.:t_jMeesky,sz, idéililikátor B.§ltdib3rr| -jihocesky.ce

obchodníf!rma nebo název / obchodni
firma nebo jméno a příjmení:

Sídlo / místo podnikáni
(příp. doručovací adresa):

právní forma lčo

PP-servis Plzeň s,r.o. U Velkého rybníka 688/35,
301 00 Plzeň

Společnost s ručením
omezeným

26322242

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Dodavatel, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku podle výsledku hodnocení, nepředložil na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 odst. 3
zákona požadované doklady, ale zadavatel od tohoto dodavatele obdržel dne 26. 3.2018 vyjádření, že neposkytne
součinnost pro uzavření sm|ouvy o dílo z důvodu nově vzniklých skutečností. Zadavatelem byl tedy vyloučen
zúčastivzadávacím íízení na základě ustanovení§ 122 odst.7 záRona a vsouladu s § 125 odst. 1 zákonabyl
vyzván k uzavřenísmlouvy další účastník zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývalo zvýsledku původního
hodnocenínabídek. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacímřízení.

Stránka 1


