
 
 

 

 

Číslo dodatku kupujícího: 0120000688   Číslo dodatku prodávajícího:……………………. 

ID zakázky na profilu zadavatele: 74790    
                                                   

Pro veřejnou zakázku: 

„Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU II“ 

Část 1: Osobní počítače 

 

1. Smluvní strany 
 

Kupující:     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem:    Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou 

ve věcech technických a objednávek:    RNDr. Josef Milota, tel: +420389032005 

   e-mail: milota@jcu.cz 

IČO:      60076658   

DIČ:     CZ60076658 

(dále jen kupující) 
 
a 

Prodávající:     Kostax spol. s r.o. 

se sídlem:     V. Nezvala 22, 370 06 České Budějovice 

zastoupený:    Ing. Petrem Kokořem, Ing. Zdeňkem Schneiderem 

IČO:      60850353 

DIČ:      CZ60850353 

ve věcech technických:    Ing. Petr Kokoř  

tel.: 387002511  e-mail:  obchod@kostax.cz  

Kontakt na technickou podporu:  Josef Špírek, e-mail:servis@kostax.cz , tel.: 387002523 

bankovní spojení:     ČSOB a.s. – pobočka České Budějovice  

číslo účtu:     3540176/0300 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 4120 
(dále jen prodávající) 
  
 

uzavírají dodatek č. 3 k rámcové kupní smlouvě č. 0120000086, uzavřené dne 4. 3. 2020 pro 

veřejnou zakázku:  

 

,, Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU II“, část 1: Osobní počítače  

(dále jen rámcová smlouva) 

 

DODATEK Č. 3  

k rámcové kupní smlouvy č. 0120000086 

uzavřené podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále také „dodatek“) 

mailto:milota@jcu.cz


 
 

Smluvní strany se dohodly na změně rámcové smlouvy, a to na změně položkového rozpočtu z důvodu 

nedostupnosti modelů, které byly doposud dodávány dle rámcové dohody. Změna položkového 

rozpočtu nastává u položek: Sestava PC standardní, sestava PC VÝKONNÝ, sestava PC Workstation 

a PC příslušenství. V položce PC příslušenství je zahrnuta změna monitorů, tj. MONITOR 21,5“ LOW, 

MONITOR 23,8“ LOW, MONITOR 23,8“ MIDDLE, MONITOR 24“ HIGH, MONITOR 27“ LOW, 

MONITOR 27“ MIDDLE, MONITOR 27“ HIGH. Dosavadní příloha č. 1 rámcové dohody - Položkový 

rozpočet – část 1 se nahrazuje novým zněním, které je přiloženo k tomuto dodatku.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 3 rámcové dohody se vyhotovuje v elektronické podobě. Dodatek č. 3 se stává 
nedílnou součástí rámcové dohody.  
 

2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv 
dle zákona č.340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí kupující. 
 

3. Účinnost a platnost veškerých  ustanovení rámcové dohody, jež nejsou dodatkem č. 3 dotčena, se 
nemění. 

 
 

Příloha č. 1 RS_Položkový rozpočet – část 1 

 

  
Kupující :            Prodávající: 

V Českých Budějovicích          V Českých Budějovicích 

 

 

 

………………………………     .……………………………............ 

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka                  Ing. Petr Kokoř, jednatel 
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