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Dodatek č. 2 KUPNí sMLoUVY
č. 159/18

Dále jen ,,dodatek"

KupuJíCí:
se sídlem:
tčo:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech technických:
(dále jen ,,kupující") na straně jedné

a
'lt

Se sídlern: '
tČo:

zápis v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, e-mail:

l.

SmIuvní strany

Středníškola a Základníškola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267,385 01- Vimperk
oo4774L9
lng. Petr Žuravslcý
MONETA MONEY Bank
13690774410600

388 416 ]-36, koubova@stredni-skola.eu

daij6wj
lng. PetrŽuravský

Gotana, s.r.o.
95843 Nedanovce 301
4627949L
sK2023308738
okresní soud Trenčín
lng. Boris Gogola - jednatel
Fio banka a.s. Česká republika
2300354889lzoÍ.o
+42L 9O4 94L 2O0, info@tabuleinleraktivni.cz

(dále jen ,prodávající") na straně druhé

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

školou, Vimperk, Nerudova 267 a společnostíGotana, s.r.o. dne 15,3.2018 (dále jen "smlouva")

následovně:

článek l.

Změna článku V., odst. 1výše specifikované smIouvy a změna článku !. Dodatku Č. 1Kupní
smlouvy, č.159/18:
prodávající se zavazuje dodat dodávky v množství dle Přílohv 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, v termínu od počátku března 2018 do



!| řffl;,x*mg:H",.J&** # l iiifrfTi;Tuo
konce prosince 2018. Prodávající se zavazuje, že dokončí veškeré práce, v nejkratším možném
termínu, jakmile bude dokončena přestavba učeben, kde budou interaktivní tabule nainsta|ovány.

Nejpozdě|l však do 3L. t2.2018. Ke změně termínu dochází z důvodu posunutí termínu realizace
stavebních úprav budovy, v níž mají být tabule instalovány.

článek lt.

1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
2) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění v registru smluv,

Ve Vimperku, dne: 24.10.2018

Za Kupujícího

lng. Petr Žuravský

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,

Nerudova 267

V Nedanovcích, dne: ..{.l!:Pť

Za Prodávajícího

GoT
,5 843 N

sL(Éo
DlČ

lng.

jednatel společnosti
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