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DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ
Dodávka materiálu pro Veřejné osvětlení
č. Kupujícího 396/2021/PMDP
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.
Smluvní strany

1.1

Prodávající

ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.

Se sídlem:

Dobrovodská 1804/43, České Budějovice 5,370 06 České
Budějovice
40743624
CZ40743624

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
Oddíl C, vložka 552

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

1.2

Kupující

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Se sídlem:

Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň
252 20 683
CZ25220683

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zápis v Obchodním rejstříku
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
(dále též jen „Kupující“)

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

dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Rámcové kupní
smlouvě (dále jen „Dodatek“) takto:
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II.
Preambule
2.1

Rámcová kupní smlouva (dále také jen „Smlouva“) byla mezi smluvními stranami
uzavřena dne 27. 10. 2021, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Dodávka materiálu pro Veřejné osvětlení“, zadávané Kupujícím
jako zadavatelem.

2,2

Doba trvání Smlouvy byla sjednána na dobu určitou 24 měsíců ode dne účinnosti
Smlouvy, tj. do 31. 12. 2023, s opčním právem Kupujícího na prodloužení smlouvy o
dalších 24 měsíců.

2.3

Dle článku XIII, odst. 6 Smlouvy může být Smlouva měněna pouze dohodou smluvních
stran v písemné formě, číslovanými dodatky. Při jakékoliv změně Smlouvy pak musí
být respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy zadávání veřejných
zakázek.

2.4

Vzhledem ke skutečnosti, že na celosvětovém trhu došlo v důsledku výskytu pandemie
Covid - 19, a zejména pak i v souvislosti s ozbrojeným konfliktem mezi Ruskou
federací a Ukrajinou, k výraznému a nepředvídatelnému navýšení cen surovin na výrobu
materiálu, zejména oceli, hliníku, zinku a mědi, dohodly se smluvní strany na uzavření
dodatku ke Smlouvě, když mezi smluvními stranami je nesporné, že po uzavření
Smlouvy se okolnosti změnily do té míry, že se plnění Smlouvy stalo pro Prodávajícího
za původních podmínek obtížnější a tato okolnost založila v právech a povinnostech
stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním druhé smluvní strany, a Prodávající vyvolal
jednání o Smlouvě a prokázal, že vzniklou změnu nemohl rozumně předpokládat ani
ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy, zcela ve smyslu ust. § 1765
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Změna Smlouvy zároveň
neznamená podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení §
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

in.
Předmět Dodatku
3,1,

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně ceníku u vybraných položek Zboží, které
jsou uvedeny v Příloze č, 1 Smlouvy. Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace
materiálu - oceněný Katalog materiálu tvoří přílohu č, 1 tohoto Dodatku a v plném
rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy,

3.2,

Prodávající se zavazuje za ceny Zboží uvedené v aktualizované Příloze č. 1 Smlouvy
řádně a včas Zboží Kupujícímu dle Smlouvy dodávat, a zároveň se zavazuje, že pokud
po dobu trvání Smlouvy dojde ke snížení cen vstupních surovin, zejm. hliníku a mědi,
automaticky tuto skutečnost Prodávající promítne do cen příslušného Zboží a toto pro
Kupujícího zlevní, bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě,

3,3,

Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující nabyde dojmu, že se změnily skutečnosti,
pro které dochází k uzavření tohoto Dodatku, je Kupující, coby veřejný zadavatel,
oprávněn vyvolat jednání o změně Smlouvy a požadovat původní ceny Zboží pro Materiál
2

objednávaný podle Smlouvy, což Prodávající bere na vědomí a k tomuto jednání se
zavazuje.

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1

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

4.2

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Kupující, a to
v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany shodně prohlašují, že jednotkové ceny

uvedené v Příloze ě. 1 jsou obchodním tajemstvím a jako takové nebudou
uveřejněny v registru smluv.
4.3

Tento Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Prodávající
a jeden Kupující.

4.4

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy
- Specifikace materiálu - oceněný Katalog materiálu.

V Českých Budějovicíc^dne
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