
DODATEK Č. 1
k Rámcové dohodě na dodávky provozních kapalin do SDP

vedené pod č.j.: PPR-24170-11/ČJ-2020-990656 ze dne 25. 9, 2020

č.j.: PPR-2417'J-l3/Čj-2020-990656

Smluvní strany

Kupuj icí:
se sídlem:
IČ,
DIČ,
zastoupen:

Příjemce faktury:

ID datové schr;:,nky:
bankovní spojení:
číslo úČtll:

kontaktní osoba
telefonní číslo:
mob. tel,.
c-mail:
(dále jen ,,kupu.jící")

a

Prodávající:
se sídlem:
IČ:
DIČ,
zastoupen:
ID datové scliránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tclcfonní číslo:
e-niail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7
00007064
CZ00007064
Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím Automobilního odboru

Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Policejní Prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
P. O. BOX 6, 150 05, Praha 5
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

P

FILSON S r.o.
Slévačská 902/11, Hloubětín, 198 00 Praha 9
475 49 947
CZ47549947

gw5qpz6n
KB Praha
143007-111

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21629

(dále ,jen ,,prodávající")
(společně též .j? ko ,,smluvní strany")



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízeni dne 25. 9. 2020 Rámcovou dohodu
k veřejné zakázce vedené pod názvem ,,Provozní kapaliny a příslušenství pro SDP", č.j.: PPR-
24170-ll/Čj-2020-990656 (dále jen ,,dohoda"),

B) Z realizace dohody vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že její řešení
formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením ČI. 8, odst. 8.10 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. l
(dále jen ,,dodatek č. l").

I. Předmět dodatku

l. Vzhledem ke změně osoby na pozici zástupce kupujícího a kontaktní osoby kupujícího bere
prodávající tuto změnu na vědomí a zástupcem kupujícího je nově Mgr. Tomáš Hubalovský,
vedoucí Automobilního odboru Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky a kontaktní osobou je nově:

2. Na základě shora uvedeného je v ČI. 4, odst. 4. 3. dohody nově kontaktní osobou pro fakturaci Be.

Il. Ostatní ujednání

l. Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto beze změny.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží
] (jeden) stí:jnopis a Prodávající obdrží l (jeden) stejnopis.

Za objednavatele q. 2om

Mgr, Tomáš H b ovský
vedoucí AO LZ

Za dodavatel' 2 3 -09- 2021


