
Č.j. MSMT-1540/2018-100 

Dodatek č. 1 

k Rámcové dohodě na minibusy pro MŠMT 2018 pro 2. část 

 

Smluvní strany: 

Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

sídlo: Praha 1, Karmelitská 529/5, PSČ 118 12 

IČ: 00022985 

DIČ: CZ00022985 

zastoupená:  ředitelkou odboru majetkoprávního a 

veřejných zakázek  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 
Datová schránka:              vidaawt 
 (dále jen jako „kupující“) 

 

a 

 

Prodávající:  M 3000, a.s. 

sídlo:  Šaldova 36, 186 00 Praha 8 

IČ:  250 84 526 

DIČ:  CZ25084526 

zapsaná: v obchodním rejstříku B 4270 

zastoupená:   člen představenstva 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:  

pracovní kontakt:  

tel.:  

fax:  

E-mail:  

 (dále jen jako „prodávající“) 

Kupující a prodávající (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý 
jako „smluvní strana“). 

 

 

Článek  I. 
Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2018 Rámcovou dohodu na minibusy pro MŠMT 2018 pro  
2. část  (dále jen „Dohoda"), na základě které má prodávající dodat kupujícímu 34ks minibusu 
typu 1B a 1C značky: Mercedes-Benz VITO Tourer.  
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Článek  II. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Dohody Specifikace zboží v následujícím znění. 

V příloze č. 1 Dohody u technického popisu vozidla 1B (TP-1B 4x2) se objem motoru mění  
z 2143 cm3 na 1950 cm3 a počet rychlostí z 6ti stupňová manuální převodovka na 9ti stupňová 
automatická převodovka s možností manuálního řazení. 

A dále v příloze č. 1 Dohody u technického popisu vozidla 1C (TP-1C 4x2) se objem motoru 

mění z 2143 cm3 na 1950 cm3 a počet rychlostí z 6ti stupňová manuální převodovka na 9ti 
stupňová automatická převodovka s možností manuálního řazení. 

Výše uvedené změny nemají vliv na sjednanou kupní cenu a nesnižují technické parametry 
dodávaného zboží. 

Článek III. 
Ustanovení Dohody tímto Dodatkem č. 1 nedočtena zůstávají nadále v platnosti. V případě 
rozporu mezi Dohodou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení Dodatku č. 1. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znějí pozdějších předpisů. Kupující zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma 

osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že 
nezajistí-li kupující uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od 
uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění prodávající ve lhůtě tří měsíců od nabytí 
platnosti Dodatku č. 1. Prodávající bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na 
stránkách kupujícího. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.  

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí dohody. 

 

V Praze  

 

 

 

…………………………………………………………….. 

člen představenstva 

 

 

Prodávající 
(razítko, podpis) 

 

    V Praze  

 

 

    

………… ………. 

ředitelka odboru majetkoprávního a 
veřejných zakázek 

 

Kupující 
(razítko, podpis) 

 
 


