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LOM-2020-0166-ZMM-01

DODATEKČ.1
K RÁlVICOVÉ DOHODĚ
č.

LO:W-2020-0166-ZMM

Smluvní strany:

AUFKER DRSIGN s.r.o.
Zapsaná:
Zastoupená:
Sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75521
Mgr. Jan Plachý, MHA,jcdnatel
Ing. Martin Kele, jednatel
Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika
261 59 031
CZ26159031
Komerční banka, a.s.

JBAN:
( dále jen „zhotovitel")
a

LOMPRAHAs.p.
Zapsaná:
Zastoupená:
Sídlem:
IČ:
DIČ'.:

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka č. 283
Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., ředitel pro obchod a logistiku
Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 1O, Česká republika
00000515

CZOOOOOS 15

(dále jen ,,ob_jcdnatcl")

Po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. l ( dále jen „Dodatek") k Rámcové dohodč na
tvorbu návrhů dílů, sestav a tvorbu výkresové dokumentace dle pokynů vedoucího vývojové
konstrukce-drak LOM PRAHA s.p. v programovém softwaru Siemcns NX a služeb s tím
spojených ze dne .IO. 9. 2020 pod číslem LOM-2020-0166-ZMM ( dále jen „Dohoda").

I.
Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Dohody. Dodatek je uzavírán
za účelem změny a doplnění čl. X. odst. 11. Dohody.

II.
Ostatní podmínky
1. Článek X. Ostatní podmínky se doplňuje o odstavec 11. s následným zněním:
„Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu plnění/ díla budou postupovat
v souladu s Dohodou o mlčenlivosti, uzavřenou ve smyslu ust. § 1746 odst. 2. ObčZ,
podepsanou oběma smluvními stranami dne 1O. 9. 2020 pod číslem

LOM-2020-0165-Z.Ml'vL"
III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní slrany a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve ;,.nění pozdčjších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru
smluv zajistí Objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona
o registru smluv. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti rovněž podpisem
poslední smluvní strany.

2. Veškerá další ustanovení Dohody tímto Dodatkem

nedolčená se nemční a zť1stávají

nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, přičemJ. objednatel obdrží dvě
vyhotovení a ;,,hotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost
originálu.
4. Obě Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je
projevem jejich pravé a svobodné vůle.
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