
Dodatek č. 1 

k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb  
 

Dopravní společnost ústeckého kraje, příspěvková organizace  

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 06231292 

Zastoupená: Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace 

Bankovní spojení:  

 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 
Pr, vložka 1129 

Osoby oprávněné jednat za objednatele: 

 

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 

a 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Sídlo: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

Doručovací sdresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 25013891 

Zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

Bankovní spojení:  

 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
945 

Osoby oprávněné jednat za dodavatele:  

 

 na straně jedné (dále jen jako „zhotovitel“) 

 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb ze dne 7. 9. 

2018: 
 
 



 
I. 

1. Dne 7. 9. 2018 uzavřel objednatel s dodavatelem Rámcovou smlouvu o 
poskytování servisních služeb, jejímž předmětem je servis autobusů různých 
značek a poskytování servisních služeb. 

 

II. 

1. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování servisních služeb ze dne 7. 9. 
2018 byl uzavřen z důvodu aktualizace Přílohy č. 1, která je rozšířena o 
nabídku mytí vozidel ve strojní kartáčové myčce.    

2. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

III. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravé a 
svobodné vůle. 

3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V 
případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se účinnost 
odkládá na den zveřejnění. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ..........................           V Ústí nad Labem dne ......................... 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

DSUK 

Ing. Milan Šlejtr 

ředitel organizace 

(objednatel) 

………………………………. 

DPMUL 
Ing. Libor Turek, Ph.D. 

Výkonný ředitel společnosti 
(zhotovitel) 

 


