Dodatek č.1
ke Kupní smlouvě
č. smlouvy objednatele: K 640 005 500 16

č. smlouvy dodavatele: 7/16 – OZ/KS

evid. číslo registru VZ: 6405007

Kupující:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená:
, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b)

ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
Prodávající:
Název: Elektrizace železnic Praha a.s.
Sídlo: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČ: 47115921
DIČ: CZ47115921
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
Zastoupená:
, předsedou představenstva
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:
Kontaktní adresa: viz sídlo prodávajícího

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(společně také „smluvní strany“)
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I. Preambule
Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Kupní smlouvy „Dodávka materiálu TV“,
číslo smlouvy kupujícího: K 640 005 500 16, číslo smlouvy prodávajícího: 7/16 – OZ/KS (dále jen „Kupní
smlouva“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě je skutečnost, že prodávající není schopen zajistit
dodávku samostatných opalovacích hrotů k úsekovému děliči Flury podle položky č. 64 Cenové nabídky,
která je přílohou č. 1 Kupní smlouvy a tvoří její nedílnou součást, neboť výrobce přestal v době účinnosti
Kupní smlouvy samostatné opalovací hroty k úsekovému děliči Flury vyrábět. Tuto skutečnost prodávající
sdělil kupujícímu dopisem ze dne 2. 5. 2016, který byl kupujícímu doručen dne 4. 5. 2016, v
němž prodávající kupujícího zároveň požádal o příslušné zúžení rozsahu předmětu Kupní smlouvy.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na zúžení předmětu Kupní smlouvy
spočívající v nedodání zboží dle položky č. 64 Cenové nabídky, tj. 74980008350-R Opalovací hroty
k úsekovému děliči Flury.
V návaznosti na výše popsanou změnu dojde zároveň ke snížení kupní ceny o částku 37 762,17 Kč.

II. Změny smlouvy
1) Čl. II . Kupní smlouvy, s názvem Kupní cena zboží, platební podmínky, odst. 1, se mění a nově zní:

1. Kupní cena zboží specifikovaného v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí
celkem 1 634 881,82 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionšestsettřicetčtyřitisícosmsetosmdesátjednakorunčeskýchosmdesátdvahaléřů).

2) Příloha č. 1 Kupní smlouvy, s názvem Cenová nabídka, se nahrazuje novým zněním, jež je přílohou
tohoto dodatku.
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III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má
platnost originálu, prodávající a kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto
dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
Přílohy:
 Cenová nabídka po změnách dle tohoto Dodatku č.1
V Hradci Králové, dne 21. 6. 2016

V Praze, dne 3. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:………………………………

Otisk razítka:………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………….

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Elektrizace železnic Praha a.s.
předseda představenstva
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