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dodávky mazacích systémů typu „Mazník S” a příslušných maziv 

č. dodatku kupujícího: 000150 01 14 

č. kontraktu kupujícího: 9002001413 

  

DODATEK č. 1 

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
dále jen jako „Kupující"  
 

a 

 

TOP-GAIN, s.r.o. 

se sídlem: Pelcova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupená: Ing. Janem Kořínkem, jednatelem 

 Mgr. Adamem Výtiskem, jednatelem 

 IČO: 64086381 

DIČ: CZ64086381, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 
OR: KS Ostrava, sp. zn.: oddíl C, vložka 8490 

Dále jen jako "Prodávající" 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 : 

 

1.  Dodatkem č. 1 se předmět smlouvy č. 000150 00 14 ze dne 13.11.2014 (dále jen 
„Smlouva“) rozšiřuje o plnění specifikované dle přílohy č. 3, za cenu dle cenové 
nabídky Prodávajícího ze dne 14.2.2019, která je přílohou č. 4 tohoto Dodatku.  

 

2.   Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
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3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá strany obdrží po jednom pare. 

4.  Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv    
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

 5.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní smlouvy bude 
zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené ve smlouvě 000150 00 14 i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zároveň bere komitent na 
vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 
 

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří příloha:  

 

Příloha č. 3 – Bezpečnostní lis LUBEXOBIO MODY HEAD 32 G 

Příloha č. 4 – Cenová nabídka zhotovitele 

 

V Praze dne:  

 

V Praze dne:  

Za Kupujícího: za Prodávajícího: 

 

 

  

_____________________________ _____________________________ 

Ing. Petr Witowski Ing. Jan Kořínek 

předseda představenstva jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
 

TOP-GAIN, s.r.o. 

 

_____________________________   _____________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek                                 Mgr. Adam Výtisk 

místopředseda představenstva    jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   TOP-GAIN, s.r.o. 

akciová společnost 
 


