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Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. RA/2/2019

1. Smluvní strany
Kupující:

Název: Město Hranice

Sídlo: Perštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČ: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupené: panem Jiřím Kudláčkem – starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., exp. Hranice

Č.účtu : 1320831/0100

Kontaktní osoba:

E-mail:

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

Název: RAMET a.s.

Sídlo: Letecká 1110, Kunovice 686 04

IČ: 25638891

DIČ: CZ25638891

Zastoupené: Ing. Bohuslavem Maluškem, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 86-3885610247/0100

Kontaktní osoba:

E-mail:

(dále jen „RAMET“ jako „prodávající“)

uzavírají dle příslušných ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, následující dodatek č. 3:

2. Změna smlouvy

Z důvodu zpoždění příprav stanovišť pro instalaci skříně a sloupu měřiče rychlosti RAMER10 P, se
smluvní strany dohodly na následující změně kupní smlouvy č. RA/2/2019, na nákup
stacionárního měřiče RAMER10 P vozidel (silniční rychloměr) spočívající v prodloužení dodacího
termínu.

Čl. III Doba plnění se mění a nově zní takto:

Dodávka zboží uvedeného v článku II Smlouvy bude realizována nejpozději do 30.06.2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
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3. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 3, včetně osobních 
údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Kupující zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 
a souhlasí s ním, a že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv pod 
nátlakem nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Kunovicích dne ………………………..                           Ve Hranicích dne ………………… 

 

Prodávající:                                                                        Kupující: 

 

 

 

…………………………………………                                           ………………………………………. 
Ing. Bohuslav Malušek                                                               p. Jiří Kudláček  
    statutární ředitel                                                                       starosta města  


