DODATEK č. 2
k Rámcové smlouvě o dílo
na opravy transformátorů pro dobývací kombajny
Číslo přidělené dle registru smluv zhotovitele: ..
Číslo přidělené dle registru smluv objednatele:
Smluvní strany:
Objednatel:

(dále jen „objednatel“)
Týká se všech organizačních složek

Zhotovitel:
Obchodní název:
se sídlem:
Zapsána:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněna jednat:
ve věcech technických a
ve věcech smluvních:

Hansen Electric, spol. s r.o.
Těšínská 2977/79c, Opava - Předměstí, PSČ 746 01
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5399
479 73 862
CZ47973862, plátce DPH

(dále jen „zhotovitel”)
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I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo na opravu
transformátorů pro dobývací kombajny
ze ^ne 1 1.9. 2014
Tímto dodatkem se dotčené ustanovení dosavadního znění smlouvy mění následovně:

II. Předmět dodatku
1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění v Příloze č. 1 smlouvy bod. 2.
Nové znění:
2. Termín splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů ode. dne vystavení faktury, součástí faktur budou
přílohy potvrzující dodáni - převzetí díla.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě Smlouvy o vkladu obchodního závodu ze dne 27. 03. 2018
uzavřené mezi
byl
jak je smlouvou definován, vložen do základního kapitálu
která ke dni 01. 04.
2018 změnila svou obchodní firmu na
čímž došlo k přechodu práv a povinností z této smlouvy
na společnost
je uvedeno shora v hlavičce tohoto Dodatku č. 2.
III. Závěrečná ujednání
1. Tento Dodatek č. 2 se netýká práv a povinností sjednaných smlouvou tímto dodatkem výslovně
neupravených a nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 se sjednává ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.

V Karviné dne:

" -í *10" 2018

V Opavě dne:

- • '

y'

Za zhotovitele:
Hansen Electric spol. s r.o.

Za objednatele:

technický ředitel
na základě plné moci ze dne 30. 5. 201
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