
 
 

 

DODATEK č.1 
ke SMLOUVĚ číslo 027/2019/221 

 

 

o prodeji pohonných hmot a směsi AD blue 

  
 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Prodávající  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
Sídlo tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most 
IČO 622 42 504 
DIČ CZ62242504 
Bank. spojení XXX 

č. účtu: XXX 
Zastoupený: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva  
 

  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 660 
 
(dále jen Prodávající) 
 

a 
 

Kupující  Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
Sídlo Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 06231292 
DIČ CZ06231292 
Bank. spojení XXX 

č. účtu: XXX 
Zastoupený: Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem  
  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, 
vložka 1129 
 
(dále jen Kupující) 
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II. Kontaktní osoby 

1. Kontaktní osoby Prodávajícího 
V záležitostech ekonomických 

XXX, ekonomicko-obchodní náměstek 
              XXX v záležitostech smluvních 

XXX, pověřená vedením útvaru pro strategii a rozvoj  
XXX 

V záležitostech fakturace 
XXX, hlavní účetní 
XXX 

V záležitostech ztráty, poškození či odcizení tankovací karty nebo čipu 
XXX, referent obchodního oddělení 
XXX 
 XXX, referent obchodního oddělení 

              XXX 
Při nefunkčním systému čerpací stanice nebo jejím zjevném poškození 

Dispečink v Mostě 
              XXX v  záležitostech odběru směsi AD blue 

   XXX, autobusová doprava 
   XXX 
 

2. Kontaktní osoby Kupujícího 
V technických záležitostech  

XXX, technický náměstek 
XXX   
 

V záležitostech fakturace 
XXX, asistentka ředitele – zasílání faktur 
XXX 

 
                    XXX, účetní 
                     XXX 
 

III. Sjednaný takto: 

 

1. Smluvní strany dne 1.2.2019 uzavřely smlouvu č.027/2019/221 „o prodeji 
pohonných hmot a směsi AD blue“. 

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 rozřišuji stávající text článku 3.3 dodatku 
č.1 ke smlouvě č.027/2019/221 „o prodeji pohonných hmot a směsi AD blue“ 
ve znění: 

Výdejním místem dle této smlouvy (dále jen ČS nebo čerpací 
stanice), se rozumí čerpací stanice PHM v areálu Prodávajícího na 
adrese Litvínov, ul. Mostecká 2048 
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3. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 rozšiřují stávající text článku 7.5 dodatku 
č.1 ke smlouvě č.027/2019/221 „o prodeji pohonných hmot a směsi AD blue“ 
ve znění: 

     Při odběru směsi AD blue bude: 
A) v prvním časovém režimu (pouze v pracovní dny) oprávněný 
zaměstnanec Kupujícího (řidič autobusu) kontaktovat k odběru 
oprávněnou osobu Prodávajícího (nestálá obsluha) a to vždy 
v době od 7 do 15 hodin na mobilním čísle: XXX 
 
B) v druhém časovém režimu (pouze v pracovní dny) od 16 do 23 
hodin je již v prostorách čerpací stanice dispečer  XXX 
 
Obsluha Prodávajícího (stálá i nestálá) vydá oprávněnému 
zaměstnanci Kupujícího (řidič autobusu) požadované množství 
směsi AD blue s uvedením informací o odběru do Zakázkového 
listu a stvrzený podpisy oprávněných zaměstnanců Kupujícího a 
Prodávajícího. Zakázkový list slouží jako příloha k měsíční 
fakturaci.  
 

4. Všechna ostatní ujednání smlouvy č.027/2019/221 „o prodeji pohonných hmot a 
směsi AD blue“ zůstávají beze změny. 

 
 

5. Tento Dodatek č.1 smlouvy č.027/2019/221 „o prodeji pohonných hmot a směsi 
AD blue“ nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
okamžikem zveřejnění v registru smluv.  

 
6. Tento Dodatek č.1 smlouvy č.027/2019/221 „o prodeji pohonných hmot a směsi  

AD blue“  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost   
originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou oběma smluvními stranami  
podepsaném stejnopisu tohoto dodatku smlouvy. 

 

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a 
vážně, že považuje celý obsah této smlouvy včetně příloh za určitý, 
srozumitelný a přiměřený a s jeho plným zněním se pečlivě seznámila a že jsou 
jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující; na 
důkaz toho připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 
  

 
 
 
Příloha č. 1 – seznam typu vozidel včetně SPZ + řidiči 
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V Mostě, dne …………………..    V Ústí nad Labem, dne …………………. 
  
 
Prodávající:      Kupující: 
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu   Dopravní společnost Ústeckého kraje, 
a Litvínova, a.s.     příspěvková organizace 
 
 
 
 
……………………………………………….   ……………………………………………....  
     Mudr. Sáša Štembera              Ing. Milan Šlejtr 
   předseda představenstva                     ředitel  
 
 
 
 
……………………………………………… 
          Bc. Daniel Dunovský 
 místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 – seznam typu vozidel včetně SPZ + řidiči 
 
 

 

TYP VOZU SPZ 

1. 
  

2. 
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Zpracovatel smlouvy: DPmML, a.s 

  

      Datum Příjmení Funkce Podpis 

Vypracoval:     
  

  

Odborné posouzení:       

Ekonomické posouzení:       

Obchodní posouzení:       

Právní posouzení:      
 

  

Vyjádření ŘAS:     

Platnost smlouvy do:     

 

Archivace: ANO NE 

Datum předání do odd. registru smluv:       
 

 


