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Č. j. MV- 67470-142/VZ-2019

Dodatek č. 4

k Rámcové dohodě

na „Dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení Část C“

MV- 67470-49/OSM-2019

uzavřené dne 20. 12. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2020, Dodatku č. 2
ze dne 23.4.2020 2 a Dodatku č. 3 ze dne 2. 9. 2020 (dále jen „rámcová dohoda“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek
tel.
e-mail:
Kontaktní osoba: , odbor veřejných zakázek, oddělení metodiky
a resortních centrálních nákupů
tel.:
e-mail:
Datová schránka: 6bnaawp

(dále jen „centrální zadavatel“)

a

ŠKODA AUTO a.s.
Se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II
IČO: 00177041
DIČ: CZ00177041

* M VCRX04KC7CA*
MVCRX04KC7CA
prvotní identifikátor
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka
332
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Martin Jahn, člen představenstva, Mgr. Jiří Maláček, vedoucí prodeje a
marketingu ČR
Kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
Datová schránka: 67wchuf

(dále jen „dodavatel“)

se na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících ve výrazném
omezení produkce čipů nezbytných pro automobilový průmysl způsobených zejména
koronavirovou krizí, vyřazením provozu několika továren, které je produkují,
a následným paralyzováním dodávek evropským výrobcům automobilů,

vědomy si bezpodmínečné nutnosti zabezpečit vozový park resortu Ministerstva vnitra
ČR a všech pověřujících zadavatelů, kteří se účastní  rámcové dohody,

vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět rámcové dohody, v souladu
s čl.  21.2 rámcové dohody, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 4 rámcové dohody (dále jen „dodatek“).

I.
Změna ustanovení rámcové dohody

Smluvní strany se dohodly, že článek 6.1.3  rámcové dohody, který zní:

„Dodavatel je povinen dodat vozidla ve lhůtě pro předání a převzetí vozidel stanovené
v konkrétní výzvě k poskytnutí plnění. Konkrétní doba konkrétního plnění je stanovena
na nejvýše 4 měsíce ode dne doručení konkrétní výzvy k poskytnutí plnění. Strany
konkrétní prováděcí smlouvy se mohou dohodnout na době delší než stanovené
v předchozí větě, nejvýše však na době 5 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy
k poskytnutí plnění.“

se nahrazuje novým zněním:

„Dodavatel je povinen dodat vozidla ve lhůtě pro předání a převzetí vozidel stanovené
v konkrétní výzvě k poskytnutí plnění. Konkrétní doba konkrétního plnění je stanovena
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na nejvýše 8 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy k poskytnutí plnění. Strany
konkrétní prováděcí smlouvy se mohou dohodnout na době delší než stanovené
v předchozí větě, nejvýše však na době 9 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy
k poskytnutí plnění.“

II.
Vztah k ostatním ustanovením rámcové dohody

Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají dodatkem nedotčena.

III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností jeho
zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších přepisů. Smluvní strany se dohodly, že
zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

Tento dodatek rámcové smlouvy je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku rámcové dohody
souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své elektronické podpisy
a prohlašují, že byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Praze dne - dle data elektronických podpisů

ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY
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Centrální zadavatel: Dodavatel:

Ing. Martin Jahn

člen představenstva

Mgr. Jiří Maláček

vedoucí Prodeje a Marketingu ČR

Mgr. Lenka Přibová

ředitelka odboru veřejných zakázek

Mgr. Jiří 
Maláček

Digitálně podepsal 

Mgr. Jiří Maláček 

Datum: 2021.10.15 

16:06:52 +02'00'

Martin 

Jahn

Digitálně podepsal 

Martin Jahn 

Datum: 2021.10.18 

12:05:27 +02'00'

Mgr. 

Lenka 

Přibová

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Lenka Přibová 

Datum: 

2021.10.19 

14:29:50 +02'00'


