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Dodatek k dílčí kupní smlouvě z Rámcové dohody 
 

číslo smlouvy kupujícího: 8500001606 

číslo smlouvy prodávajícího: 2001/2017 

číslo dodatku kupujícího: 8510000153  

číslo dodatku prodávajícího: 2003/2017 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Kupující: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:     Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  xxxxxxxxxxxx, generální ředitel  

IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    xxxxxxxxxxx 

datová schránka:  xxxxxxxxxx 

telefon:               xxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba:  xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „kupující“ 

1.2. Prodávající: 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 

se sídlem:   Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 

zastoupená:   xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, jednateli komplementáře 

bankovní spojení:  KB Sušice 

č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxx 

IČ:    26374919 DIČ: CZ26374919 

osoba oprávněná k uzavření smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

dále jen „prodávající“ 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 19. 12. 2017 uzavřena dílčí kupní smlouva č. kupujícího 

8500001606 (dále jen „kupní smlouva“) na základě rámcové dohody „Kamenivo pro SÚSPK 

(2017) - 3. Jih“ č. kupujícího 8500000292. 

III. Změna kupní smlouvy 

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změny v množství předmětu koupě sjednaného 

v kupní smlouvě, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2 Změna množství předmětu koupě a tomu odpovídající změna kupní ceny sjednaná tímto 

dodatkem odpovídá: 

a) zvýšení množství předmětu koupě o: 170,26 tun 
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b) zvýšení kupní ceny o: 50 567,22 Kč bez DPH (cena za jednu tunu činí 297,00 Kč 

bez DPH).  

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2 Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 
příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo 
údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud prodávající nejpozději do 
uzavření tohoto dodatku nesdělí kupujícímu ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), 
jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 
ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit tento dodatek (případně i kupní smlouvu) dle zák. č. 340/2015 
Sb. zajistí kupující. 

4.4 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

 

kupující:             prodávající: 

V Plzni dne              V Praze den  

 

 

 

___________________________            _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.          BÖGL a KRÝSL, k.s. 

xxxxxxxxx                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        

 

 

 

 


