Veřejná zakázka
„ZZS Pardubického kraje – sanitní vozidla typ B a C 2021“

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 5. 5. 2021
Obchodní firma:
Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Porsche Praha - Prosek
se sídlem:
Liberecká 12, 182 00 Praha 8
zastoupena:
Matyáš Lacina, na základě plné moci ze dne 17. 1. 2017
IČ:
47124652
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. oddíl C, vložka12939
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
č. účtu:
5020015851/5500
tel.:
+420 286001713
fax:
+420 286001799
e-mail:
matyas.lacina@porsche.cz
datová schránka:
akgt5bg
dále jako „prodávající“ na straně jedné
a
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, p.o.
se sídlem:
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
zastoupena:
MUDr Igorem Paarem, ředitelem
IČ:
69172196
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715
bankovní spojení:
ČSOB Pardubice
č. účtu:
150154582/0300
tel.:
+420 466 034 107
e-mail:
zzspak@zzspak.cz
datová schránka:
u29mvsw
dále jako „kupující“ na straně druhé
uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle,
dnešního dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
(dále jen „dodatek“)
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I.
1.

Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 5. 2021 uzavřely na základě výběrového řízení na
veřejnou zakázku „ ZZS Pardubického kraje – sanitní vozidla typ B a C 2021“, číslo
jednací ZZSP/3247/2020/EKO kupní smlouvu, jejíž předmětem je dodávka 4 ks nových
sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, transportní prostředků
(transportních nosítek s podvozkem vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro
děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu),
přístrojové techniky a navigačního systému GPS, a 4 ks nových sanitních vozidel
typu C včetně požadované zástavby, transportní prostředků (transportních nosítek
s podvozkem vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným
podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu), přístrojové techniky a
navigačního systému GPS a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického
kraje (dále také jako „Sanitní vozidla“ či „Předmět převodu“) dle přílohy č. 1a a 1b kupní
smlouvy.
II.
Vzhledem ke zpoždění výroby vozidel z důvodu celosvětové pandemie koronaviru došlo
k výraznému zpoždění výroby chybějících subdodávek některých specifických dílů
potřebných pro výrobu jednotlivých vozidel, z tohoto důvodu vstoupily smluvní strany
v jednání o změně smlouvy.

III.
1.

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k podstatné změně okolností mění
Článek III – Termín a místo plnění, bod 1a)
Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy v následujících termínech:
a) Doba dodání Předmětu převodu v rozsahu dle ustanovení čl. I. této Smlouvy:
termín zahájení dodávky:

ode dne podpisu této Smlouvy

termín dokončení dodávky: do 7 měsíců ode dne zahájení dodávky
Termínem dokončení dodávky Předmětu převodu je den protokolárního předání a
převzetí předmětných dodávaných Sanitních vozidel v místě plnění bez vad a
nedodělků bránících plnému užívání Předmětu převodu dle této smlouvy a zároveň
dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti, předání veškeré dokumentace a
zaškolení obsluhy, to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.
a nahrazují následujícím zněním:
Článek III – Termín a místo plnění, bod 1a)
Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy v následujících termínech:
b) Doba dodání Předmětu převodu v rozsahu dle ustanovení čl. I. této Smlouvy:
termín zahájení dodávky:

ode dne podpisu této Smlouvy

termín dokončení dodávky: do 10. 2. 2022
Termínem dokončení dodávky Předmětu převodu je den protokolárního předání a
převzetí předmětných dodávaných Sanitních vozidel v místě plnění bez vad a
nedodělků bránících plnému užívání Předmětu převodu dle této smlouvy a zároveň
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dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti, předání veškeré dokumentace a
zaškolení obsluhy, to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.
Ostatní ujednání zůstávají beze změn.
IV.

1.

Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží kupující dvě
vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily
uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a jejímu
obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.

3.

Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tento Dodatek, prohlašují, že jsou oprávněni
strany tohoto Dodatku zastupovat, zejména pak uzavřít tento Dodatek. Na důkaz tohoto
jej opatřují svými vlastnoručními podpisy.

V

V Pardubicích dne:

dne

……………………..…….………

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Stránka 3 z 3

……………………………………..
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje
MUDr. Igor Paar LL. M., ředitel

