
DODATEK Č.  1

ke smlouvě č. 59/160/2016 , uzavřené mezi smluvními stranami  dne 21. 11. 2016 (dále jen 
„Dodatek“)

Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího

NKÚ00091 59/160/2016

Simac Technik ČR, a.s.
(dále jen „prodávající“)

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „kupující“)

Se sídlem: Radlická 740/113c,
158 00 Praha 5

Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
170 04 Praha 7

Zastoupený: Ing. Dušan Bruoth
Ing. Martin Jireček 

Jednající: PhDr. Radek Haubert

Funkce: předseda představenstva
člen představenstva

Funkce: vrchní ředitel
správní sekce

Kontaktní 
osoby:

Martina Jílková Kontaktní 
osoba:

Mgr. Zdeněk Šír

Funkce: Key Account Manager Funkce: ředitel odboru informatiky
Tel.: +420 604 486 167 Tel.: +420 233 045 209
IČO: 63079496 IČO: 49370227
DIČ: CZ 63079496 DIČ: není plátce DPH
Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, 
vložka 3190

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

nezapsán

Bank. 
spojení:

ČSOB
8010-0616133653/0300

Bank. spojení: Česká národní banka
30027-001/0710

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2016 smlouvu na základě veřejné zakázky „WIFI – 2016, 
Obměna řídících prvků pro bezdrátovou síť.“ (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy. Předmětem těchto změn je 
pořízení přepínače jako náhradu porouchaného aktivního prvku pro zajištění plnohodnotné 
funkcionality datové sítě informačního systému kupujícího. Dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o nepodstatnou změnu 
Smlouvy.
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I. Předmět Dodatku

1. Prodávající zajistí pro kupujícího switch Cisco Catalyst WS-C3650-12X48UQ-S v konfiguraci 
obdobné switchům stejného modelu aktuálně provozovaných v informačním systému 
kupujícího dle nabídky ze dne 9. 12. 2019 za  finanční částku 213.712,01 Kč bez DPH, 
tj. 258.591,53 Kč včetně DPH.

2. V souladu s ustanovením článku VII. odst. 1 Smlouvy se prodávající se zavazuje poskytnout 
záruku na jakost na jim dodaného switche, včetně jeho softwarového vybavení, v záruční 
době jednoho (1) roku od dodání zboží dle předchozího odstavce.

2. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží dodané dle předchozího odstavce záruku na 
jakost v rozsahu a kvalitě stanovené ve čl. VIII Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek byl vyhotoven v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými 
podpisy.

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. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a na 
důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Prodávající Kupující
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