
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 185210189
„Zdroj elektrický letištní mobilní - nákup“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných

sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Zástupce kupujícího ve věcech technických a organizačních:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. HAGEMANN a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2763.

Se sídlem: Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Janou Hrubcovou, předsedkyní představenstva

HAGEMANN a.s.
IČO: 26826925
DIČ: CZ6826925
Bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 207138058

Kontaktní osoba:

Zástupce prodávajícího ve věcech technických a organizačních:



Adresa pro doručování korespondence: HAGEMANN a.s. závod Opava,  
  Krnovská 117,   
  747 07 Opava 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

se v souladu s čl. 14 odst. 12 smlouvy č. 185210189 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 
 

Čl. 1 
Účel dodatku 

Účelem dodatku je narovnání smluvního vztahu z důvodu administrativního pochybení v příloze 
č. 1 (Specifikace zboží) smlouvy, tj. rozporu mezi zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky  
a zněním následně uzavřené smlouvy.  
 

Čl. 2  
Předmět dodatku  

Předmětem dodatku je úprava identifikačních údajů zástupců smluvních stran uvedených v 
záhlaví smlouvy a úprava přílohy č. 1 (Specifikace zboží) smlouvy. 
 

Čl. 3  
Změny a doplňky  

S účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se smlouva mění takto:  

1. Identifikační údaje zástupců smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy se mění tak, jak je 
uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.  

2. Znění bodu 4 část a) automobil - podvozek přílohy č. 1 (Specifikace zboží) smlouvy se 
ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  

• zadní náprava s jednoduchou montáží nebo dvoumontáží kol. 
 

Čl. 4  
Závěrečná ustanovení  

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze 
změny. 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky. 

3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré 
právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv, a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
 

Za kupujícího: 
 

Mgr. Jan Kolafa 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Za prodávajícího: 
 

Ing. Jana Hrubcová 
předsedkyně představenstva HAGEMANN a.s. 

podepsáno elektronicky 
 

Ing. Jana 
Hrubcová
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