Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku
Číslo smlouvy nájemce: 2017088

Silnice LK a.s.
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zapsaná v OR:
zastoupená:

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
28746503
CZ28746503
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197
Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva a
Ing. Josefem Rechcíglem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Nájemce")
na straně jedné
a
Autokomplex Menčík a.s.
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zapsaná v OR:
zastoupená:

Mladská 713, 291 71 Benátky nad Jizerou
29143306
CZ29143306
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18775
Zdeňkem Menčíkem, předsedou představenstva

(dále jen „Pronajímatel")
na straně druhé
(Nájemce a Pronajímatel společně dále též „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek")

I.

PREAMBULE

1.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2017 smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen
„Smlouva") na plnění veřejné zakázky s názvem „Nájem 3 ks osobních vozidel" (dále jen „Veřejná
zakázka").

2.

Po uzavření Smlouvy vyšlo najevo, že Pronajímatel v čl. 4.9 Smlouvy chybně uvedl plné ceny pro
zákazníky (tj. ceníkové ceny) a nikoli skutečnou pořizovací cenu zohledňující slevu poskytnutou
Nájemci, tedy nikoli skutečnou pořizovací cenu, ze které bylo kalkulováno nájemné dle Smlouvy.

3.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy,
jak je uvedeno níže.

II.
1.

PŘEDMĚT DODATKU

Článek 4.9. Smlouvy se nahrazuje následujícím:

„Vzhledem ke skutečnosti', že nájemce poskytne vozidlo zaměstnancům nebo osobám v obdobném
smluvním vztahu do soukromého užívání, je pro daňové účely uváděna kupní cena jednotlivých
vozidel:"
Vozidlo A

Vozidlo B

Vozidlo C

Kupní cena [Kč bez DPH]

853 733,- Kč

652 188,- Kč

652 188,- Kč

DPH

179 284,-Kč

136 959,- Kč

136 959,-Kč

1 033 017,-Kč

789 147,- Kč

789 147,- Kč

Kupní cena [Kč s DPH]

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti
jeho zveřejněním Nájemcem v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

2.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Nájemce obdrží dvě (2) vyhotovení
a jedno (1) vyhotovení Pronajímatel.

3.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne

u.Mjon

V Benátkách nad J :erou dhe

la n

Autokomple
Jladská 713, 294 71
IČO: 29143306,
tel.: 326

za Autokomplex Menčík a.s.
Zdeněk Menčík, předseda představenstva
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