
Dodatek č. 2 Rámcové smlouvy č. 165110001
„Land Rover – náhradní díly“

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.: fax:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.: fax:

e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 41695
se sídlem: Kodaňská ul. č. p. 521/57, PSČ 100 00 Praha 10 - Vršovice

jednající: generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel.: fax:

e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

tel.:
e-mail:

IČ: 64573877
DIČ: CZ64573877
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu:
adresa pro doručování korespondence:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
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Článek II
PREAMBULE

A) Kupující a prodávající dne 28. 4. 2017 uzavřeli rámcovou smlouvu č. 165110001 (dále jen
„smlouva“), jejímž předmětem je ujednání rámcových podmínek pro nákup náhradních dílů
automobilů – Land Rover.

B) Na základě uzavřené smlouvy, od doby její platnosti a účinnosti, byly podle příslušných
ustanovení smlouvy kupujícím zadávány jednotlivé veřejné zakázky.

C) Z hlediska zefektivnění zadávání jednotlivých veřejných zakázek a vzhledem k organizační
struktuře kupujícího, vznikla na straně kupujícího potřeba, rozšířit resp. změnit oprávněnou
osobu, jednat ve věci zadávání jednotlivých veřejných zakázek a uzavírání jednotlivých
dílčích smluv.

D) Na základě výše uvedeného, v souladu se zněním článku 13 odst. 3 smlouvy, kupující
a prodávající uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek III
Předmět dodatku

1. Identifikace smluvní strany kupujícího se ruší v celém znění a nahrazuje se následujícím
zněním:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany:

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu:
a) jejímž jménem jedná ve věci rámcové dohody:

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování
a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28,

110 03 Praha 1
číslo účtu:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.: fax:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.: fax:

e-mail:
adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
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b) jejímž jménem jedná ve věci jednotlivých veřejných zakázek:

brig. gen. ředitel VZ 551200 Stará
Boleslav

se sídlem kanceláří: VZ 551200, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav

vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.:

fax:
e-mail:

vyřizuje ve věcech technických:
tel.: fax:

e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 551200
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“)

2. V článku 7 smlouvy se ruší odst. 7 v celém znění a nahrazuje se následujícím zněním:

„Na každé faktuře musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

a to v případě, kdy za kupujícího podepsala objednávku osoba uvedená v identifikaci
smluvních stran pod písm. a) smlouvy a faktura musí být zaslána kupujícímu na adresu pro
doručování korespondence uvedenou v identifikaci smluvních stran pod písm. a) této smlouvy
nebo

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Vojenské zařízení 551200
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav



a to v případě, kdy za kupujícího podepsala objednávku osoba uvedená v identifikaci
smluvních stran pod písm. b) smlouvy a faktura musí být zaslána kupujícímu na adresu pro
doručování korespondence uvedenou v identifikaci smluvních stran pod písm. b) této
smlouvy.“

3. V příloze č. 4 smlouvy se nahrazují na straně kupujícího uvedené osoby osobami dle
požadavku v identifikaci smluvních stran pod písm. b) tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto dodatkem č. 2 zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky o 4 listech.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

za kupujícího za prodávajícího

………………………………………. ………………………………………….

náměstek pro řízení SVA MO generální ředitel
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

15.11.2019

2019.11.18


