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Č. smlouvy kupujícího: 000319 00 19 

Č. dodatku kupujícího:     000319 01 19 

Č. kontraktu kupujícího: 9002002811 

 

DODATEK č. 1 
k Rámcové smlouvě kupní č. 000319 00 19 

(dále jen „Dodatek“)  
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník  

Smluvní strany: 

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“ na straně jedné) 

a 

C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o. 

se sídlem:   Pod hloubětínskou zastávkou 356/20, 190 00 Praha 9 

korespondenční adresa:  Dělnická 53, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
zastoupená:  Ing. Jiřím Mikalou, jednatelem 

IČO:  45788731 

DIČ:  CZ45788731 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  73822021/2700 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 17405 

(dále jen jako „prodávající“ na straně druhé) 
(společně též „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě kupní č. 000319 00 19 

(dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 15. 7. 2019 na základě výsledků poptávkového řízení ze dne 
29. 3. 2019, č. 1000199539 s názvem „Dodávky sedadel řidičů tramvají včetně náhradních 
dílů“, kterým dochází k rozšíření zmocněných osob na straně prodávajícího: 
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1. Článek 13. Další ujednání, se v bodě 13.1. rozšiřuje takto: 

 

       Osobou zmocněnou na straně prodávajícího:  

 ve věcech smluvních 

Jméno, příjmení: 
Adresa

Telefon/ mobil:

e-mail: l

 pro příjem objednávek 

Jméno, příjmení: 
Adresa:

Telefon/ mobil: 

e-mail: 

 pro vyřízení reklamací 
Jméno, příjmení: 
Adresa: 

Telefon/ mobil: 

e-mail

 korespondenční adresa prodávajícího a sídlo provozovny: 
Dělnická 53, Brandýs nad Orlicí, 561 12, e-mail:

 

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je 
povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že 
informace týkající se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu s tímto zákonem. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,   
z  nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují své podpisy. 

 

 

 

V Praze dne:  V Praze dne: 

Za kupujícího: 

 

……………………………….. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 

Za prodávajícího: 

 

………………………………… 

Ing. Jiří Mikala 

jednatel 

C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o. 

………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 


