Plzeňské městské
dopravní podniky

PMDP

DODATEK č.l
K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ
r

r

r

v

„Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi“
č. Kupujícího 24/2018/PMDP
č. Prodávajícího: ELC/BUS/015/17
I.
Smluvní strany
1.1

Prodávající

ŠKODA ELECTRIC a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:

Průmyslová 610/2a, Doudlevce, 301 00 Plzeň
47718578
CZ47718578
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1313
Ing. Bedřichem Koukalem, předsedou představenstva
Ing. Karlem Majerem, členem představenstva

tel.:
e-mail:
(dále též jen „Prodávající“)
a
1.2

Kupující

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
25220683
CZ25220683

Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:
tel.:
e-mail:

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva

(dále též jen „Kupující“)
dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Rámcové kupní smlouvě
následujícího obsahu (dále jen „dodatek“):
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II.
Preambule

2.1

Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi“, zadávané Kupujícím
jakožto zadavatelem, Rámcovou kupní smlouvu č. Kupujícího 24/2018/PMDP, č. Prodávajícího
ELC/BUS/015/17 (dále jen „Smlouva“).

2.2.

Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího vyrobit a dodat Kupujícímu zboží (trolejbusy) dle
technické specifikace, které tvoří přílohy Smlouvy, a to takto:
a) sedm (7) kusů trolejbusů ve lhůtě do 10 měsíců od uzavření Smlouvy.
b) pro rok 2019 - 2022 - až deset (10) kusů trolejbusů.

2.3.

Kupující má zájem o změnu technické specifikace trolejbusů, jejichž dodávka by měla proběhnout
v letech 2021 - 2022, když z provozních důvodů je žádoucí, aby tyto trolejbusy odpovídaly novému
standardu vozidel Kupujícího, a Prodávající je schopen požadavku Kupujícího vyhovět. Nové
standardy vozidel spočívají (změna technické specifikace):
- ve změně způsobu otevírání 2. dveří (nově otevíratelné vně)
- v doplnění „kurzovky“
- ve změně uspořádání prostoru u 2. dveří (dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku)

2.4.

Smluvní strany jednaly o podmínkách možné změny technické specifikace trolejbusů a dohodly se na
tom, že technická specifikace trolejbusů bude pro následující období upravena v souladu s Přílohami
č. 1 a 2 tohoto dodatku Smlouvy.

III.
Předmět dodatku
3.1.

Smluvní strany se na základě potřeby Kupujícího a nabídky Prodávajícího ze dne
1.12. 2020, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, dohodly na změně Smlouvy, konkr. na úpravě a
doplnění (změně) technické specifikace trolejbusů, jejichž dodávka by měla proběhnout v letech 2021
- 2022, na základě písemné výzvy Kupujícího, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a na s tím
související navýšení kupní ceny těchto trolejbusů o 289.500,- Kč bez DPH za kus.

3.2.

Smluvní strany prohlašují, že dohodnutá změna neznamená podstatnou změnu závazku ze Smlouvy a
není tedy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
nepřípustná, když se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ust. § 222 odst. 4
ZZVZ.
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3.3.

Na základě tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na doplnění či. III. odst. 3.2 Smlouvy, kam se
na konec poslední věty doplňuje: „ ...a podle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1
této Rámcové kupní smlouvy“.

3.4.

V důsledku změny technické specifikace dodávaných trolejbusů se smluvní strany dále dohodly na
změně čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy, který se na základě tohoto dodatku ruší a nově zní takto:

4.1.

Smluvní strany sjednávají Kupní cenu za prodej 1 kusu trolejbusu ve výši:
16.989.500,- Kč bez DPH
slovy: šestnáctmilionůdevětsetosmdesátdevěttisícpětset korun českých bez DPH

3.5.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze
změny.

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1. Prodávající bere na vědomí a souhlasí stírn, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a bude Kupujícím
uveřejněn v souladu s tímto zákonem v registru smluv, a to do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.
4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství, a jako takový může být
v registru smluv zveřejněn v plném rozsahu včetně příloh, vyjma podrobné technické specifikace
vozidel.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv,
přičemž je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá strana.
4.4. Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či
neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dodatku či Smlouvy jako celku ani jiných
ustanovení dodatku či Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku
dodatku ěi Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu
původního ustanovení.
4.5. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
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4.6. Přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 -

27Tr výkres sedačky New 2021
Nabídka Prodávajícího ze dne 15. 1.2021

V Plzni dne 8. února 2021
Prodávající:

V Plzni dne
Kupující:

®

2021

PMDP

