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Č. smlouvy objednatele: 000470 01 19 
Č kontraktu objednatele:  9002002866  

 

 

Dodatek č. 1  
K rámcové smlouvě o dílo č. 0004700119 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

1. 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 „objednatel“)  

 

a 

 

HDB, spol. s r.o. 

se sídlem:  Na Hrázi 169/20, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 

zastoupená:    Jiřím Brzákem, jednatelem 

IČO:    48953806 

DIČ:  CZ48953806, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:  9243350227/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 31207 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je: 

1. Rozšíření Rámcové smlouvy o Přílohu č. 2, týkající se přidání ceníkových položek a to z 

důvodu rychlé inovace LED osvětlení, kdy vznikají nové druhy osvětlení a zanikají staré. 

 

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo č. 000470 00 19  uzavřené 
dne 27.6.2019 

 

3. Veškerá ustanovení Rámcové smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v 
platnosti a účinnosti. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, 
nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže 
vlastnoručně podepisují. 

5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží jedno pare. 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní Rámcové smouvy  bude 

uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v Rámcové dohodě  000470 00 19 i v tomto Dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství. HDB, spol. s.r.o., s.r.o. bere na vědomí, že DP - Praha je povinen na 

žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Rámcové 
smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám, pokud bude nárok na jejich poskytnutí. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 2 – Položkový ceník  

 

V Praze dne      V Poděbradech dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Jiří Brzák 

předseda představenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   HDB, spol. s r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

_________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředeseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 


