
jID: PCR99ETRpo41605129

T
m g

;,,,Á POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Pomáhat a chí Správa logistického zabezpečení

Á A ,l ' , . , ',

čj.: PPR-27458-9/ČJ-2018-990663

Dodatek č. 1 PPR-27458-9/ČJ-2018-99063
ke smlouvě o dílo č. j. PPR-27458-4/ČJ-2018-990663

na akci:

,,PP ČR - SLZ - Rekonstrukce kotelny Bohumínská 1, Ostrava - výměna zdrojů
vytápění"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064

Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečeni Po|icejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55

REDL - servis s.r.o.
Sokolská třída 1161/118, Přívoz, 702 00 Ostrava
258 28 355

Vladimírem Redlem - jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20023
(dále jen ,,zhotovitel")



(společně též ,,smluvní strany")

Článek ll.
Předmět dodatku

(l) Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2018 smlouvu o dílo PPR-27458-4/ČJ-2018-990663
(dále jen ,,smlouva"), s účinnosti dne 16. 10. 2018. jejímž předmětem je: ,,Provedení rekonstrukce
stávající kotelny v objektu Policie ČR na adrese Bohumínská 1, Ostrava 710 00, v 1PP m. č. 004 -
plynová kotelna spočÍvající ve výměně 2 ks nefunkčních kotlů za 2 ks funkčních kondenzačních
plynových kotlů s výkonem do 50kW a zároveň u těchto provést nové vyvložkování 2 ks stávajících
svislých kouřovodů. Rekonstrukce bude provedena na základě oceněného výkazu výměr
zpracovaného firmou REDL - servis s.r.o. (dále jen ,,dílo")", která se tímto dodatkem uzavřeným
v souladu s ČI. lX odst. 3 smlouvy mění takto:

Článek Ill.
Obsah změny

(l) Smluvní strany se z důvodu prodloužení dodací lhůty objednaných kotlů způsobené třetí
stranou, dohodly na prodloužení termínu plnění s tím, že dodací lhůta byla stanovena na
čtyřicátýdevátý (49) kalendářní týden roku 2018, což je jeden (l) kalendářní týden po termínu
stanoveném ve smlouvě.

(2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že její
článek III. odst. (4) nově zní:

odst. (4) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 10. prosince
2018. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který
bude odsouhlasen a podepsán kontaktnhri osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v ČI. l
tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek lV.
Závěrečná ustanovení

(l) Ostatní ustanoveni a ujednání smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti
beze změny.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

(3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že
si jeho obsah přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně.

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2)
vyhotoveni a zhotovitel jedno (l) vyhotovení.
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Za objednatele:

Mgr. T máš Hu alo ký
vedoucí ONM SĹZ ČR

žc4,f'

Za zhotovitele:

Vladimír Redl
jednatel společnosti REDL servis s.r.o

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis
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