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Praha 19. července 2018 
 
 

Dodatek č. 2 
 

        k Rámcové smlouvě na zajištění modernizace systému 
centralizované ochrany objektů č. j. MV-85737-261/VZ-2016 

 
 

Číslo jednací centrálního zadavatele: MV-85737-299/VZ-2016 
 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

Sídlo:  Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 7 
IČO:       00007064 
DIČ:    CZ00007064 
Zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem, editelem odboru ve ejných 

zakázek a centrálních nákupů  
tel.: 
e-mail:  vezak@mvcr.cz 
Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:        Ing. Josef Šprtel 
tel.:     
e-mail:    josef.sprtel@mvcr.cz 
    pplk. Ing. Jan eho ovský 
tel.:    
e-mail:   jan.rehorovsky@pcr.cz 
ID datové schránky 6bnaawp 
 
 
(dále jen „centrální zadavatel“) 
 
a  
 
Trade FIDES, a.s. 

*MVCRX041LHRZ* 
MVCRX041LHRZ 
prvotní identifikátor 
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Sídlo:    Dornych 57, 617 00 Brno 
IČO:    61974731 
DIČ:    CZ61974731 
Zastoupená:  Ing. Petrem Bauerem, členem p edstavenstva 
tel.:    
e-mail:   pbauer@fides.cz 
sp. zn. OR   KS v Brně oddíl B, vložka 2988 
Bankovní spojení:  
Korespondenční adresa: Dornych 57, 617 00 Brno 
 
 
(dále jen „dodavatel“) 
 
 
(společně dále také jen „smluvní strany“, nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

I. 

1. Smluvní strany uzav ely dne 7. 6. 2017 Rámcovou smlouvu na zajištění 
modernizace systému centralizované ochrany objektů, č. j. MV-85737-261/VZ-

2016 (dále také jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva byla změněna a 
doplněna Dodatkem č. 1 k rámcové smlouvě ze dne 2. 8. 2018, č.j. MV-

85737-284/VZ-2016.  

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 16. 9. rámcové smlouvy, jakož  
i v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve 
znění pozdějších p edpisů, dohodly na uzav ení tohoto Dodatku  
č. 2 k rámcové smlouvě (dále jen „dodatek“). 

3.  P edmětem tohoto dodatku je nahrazení jedné z p íloh rámcové smlouvy 

novou p ílohou rámcové smlouvy s tím, že se nejedná o podstatnou změnu 
rámcové smlouvy. 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 

-  P íloha č. 4b rámcové smlouvy se nově nahrazuje novou P ílohou  
č. 4b, ve znění, jak je p iložena k tomuto dodatku; 

III. 
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1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a bude smluvními stranami podepsán pouze 
elektronicky. 

3. Tento dodatek je nedílnou součástí rámcové smlouvy a nabývá platnosti dnem 
podpisu tou smluvní stranou, která jej podepíše jako poslední, účinnosti dnem 
uve ejnění v registru smluv.  

 

 

Centrální zadavatel:                                                                    Dodavatel:           

 

………………………………………….                   ………………………………………..    

Ministerstvo vnitra - Česká republika                                   Trade FIDES, a.s. 
  Zástupce: Ing. Stanislav Loskot                  Zástupce: Ing. Petr Bauer 
 
 

Ing. Stanislav 

Loskot
Digitálně podepsal Ing. Stanislav Loskot 

Datum: 2018.07.19 13:57:55 +02'00'

Ing. Petr 

Bauer

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Bauer 

Datum: 2018.07.30 

11:03:58 +02'00'


