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Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě na dodávky zboží - Dodávky ND pro tramvaje  

 
 

Číslo smlouvy objednatele: 000371 00 17 
Číslo dodatku objednatele: 000371 03 17 
Číslo kontraktu objednatele: 9002002238 

 
Číslo smlouvy Dodavatele: DOPLNIT 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 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. Janem Šurovským Ph.D., členem představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:          Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                      1930731349/0800 

OR:                                MS Praha, sp. zn.: B 847 

(dále jen „objednatel“) 

a   

Alfa Union, a.s. 

 

se sídlem:  Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 4 

zastoupená:  Ing. Milanem Bartákem, předsedou představenstva 

IČO:   25148389 

DIČ:   CZ25148389, plátce DPH 

bankovní spojení:  Citibank Europe plc., Bucharova 2641/14, Praha 5 

číslo účtu:  2505220104/2600 

OR:  MS Praha, sp.zn.: B 4862 

(dále jen „dodavatel“) 

(Objednatel a dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 

1 Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2017 Rámcovou smlouvu na dodávky zboží č. 000371 00 17 - 
Dodávky ND pro tramvaje (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 1. 2018 a Dodatku č. 2 
ze dne 19. 9. 2018.  
 
Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 (dále jen 
„Dodatek“). 

http://www.dpp.cz/
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2 Předmět dodatku 

 

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně: 
 

 

 Čl. 12 odst. 12.1. Smlouvy se mění a nově zní: 
 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu šesti (6) let ode dne její účinnosti, nebo 
do data, kdy celková cena Zboží dodané Dodavatelem podle všech dílčích smluv uzavřených na 
základě této Smlouvy dosáhne částky 34.882.914,00 Kč bez DPH, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve.   

 

 Z Přílohy č. 1 Smlouvy „Cenová nabídka – specifikace nabídkové ceny“ se odstraňují 
tyto 4 položky: 

 

Číslo 
položky 

Materiál Krát. text materiálu M
J 

Cena v Kč bez 
DPH za MJ 

(1 ks) 

Cena za 4 roky 
(v Kč bez DPH) 

13 
250306030 Kruh nosný 1-37-320006 ks 

 
8 960,00 

 
71 680,00 

18 
250306380 

Segment měděný 3-37-
370136 ks 270,00 10 800,00 

23 
250306726 Kryt spodní 2-37-140146 ks 3 590,00 14 360,00 

114 
535800486 

Spínač s kolíky řadiče 
HH128 4SP191081 ks 650,00 33 800,00 

 
Aktualizované znění Přílohy č. 1 Smlouvy „Cenová nabídka – specifikace nabídkové 
ceny“ je přílohou tohoto Dodatku. 
 

 

3 Závěrečná ujednání 

 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopisu. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za 
podmínek stanovených tímto zákonem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 
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6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku  je: 

-  Příloha č.1 Smlouvy – Cenová nabídka – specifikace nabídkové ceny 

 

 
 
 

V Praze dne       V        dne       

Za objednatele: Za dodavatele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 Alfa Union, 
akciová společnost 

Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva 

 
 

 Ing. Milan Barták 
předseda představenstva 

 
 
 
 

……………………………………………………   
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
  

Ing. Jan Šurovský Ph.D. 
člen představenstva 
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