
DODATEK č. 1 ke smlouvě  příkazníka č. 04/2016 

                                                               příkazce č. 2016/SITMP/0065 

 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ  TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ 
dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Příkazce:          SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace         

sídlo:                    Dominikánská 4, 301 00 Plzeň                 

odpovědný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šantora, ředitel 

IČO:         663 627 17 

DIČ:                     CZ 663 627 17 

Bankovní spojení: xxx Účet č: xxx 

(dále jen příkazce) 

 

 

2. Příkazník:           Ing. Luboš Luhový 

sídlo:                         U Hřiště 18, 312 00 Plzeň 

IČO:                     64383911 

DIČ:                     CZ 6508200468 

živnostenský list č.j. xxx 

účet č.:                 xxx 

 (dále jen příkazník) 
 

II. 

V článku III. „ Termín plnění“ se na základě bodu III.2. a bodu IV.8. mění bod III.1. a jeho nové 

znění je následující: 

 

III.1. Příkazník se zavazuje naplnit  předmět smlouvy dle těchto sjednaných termínů : 

         b) Termín zahájení činnosti                                                    :  14.07.2016 

c) Termín splnění činnosti v rozsahu dle čl. II.2.                    : 31.01.2017  

                                                                                                     

 

III. 

V článku IV. „Úplata a platební podmínky „ se mění bod IV.1, IV.2 a jejich nové znění je 

následující:  

 

 IV.1 Příkazce se zavazuje úplatu za provedení prací uvedených v čl.II. této smlouvy zaplatit na    

účet příkazníka, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, částku sjednanou v čl. IV. odst. l.  

takto:  

     1. fáze – občasný technický dozor investora                    164.967,- Kč              

                 Celkem bez DPH                                                                              164.967,- Kč 

      DPH 21 %                                                                                           34.643,- Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      Cena včetně DPH                                                                           199.610,- Kč     

IV.2 Příkazce se zavazuje úplatu za provedení prací uvedených v čl.II. této smlouvy zaplatit na    

účet příkazníka, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, částku sjednanou v čl. IV. odst. l. 

takto:  



1.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  10.08.2016 

2.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  10.09.2016 

3.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  10.10.2016 

4.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  10.11.2016 

5.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  10.12.2016 

6.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  10.01.2017 

7.  dílčí faktura ve výši  20.000,- Kč bez DPH k datu  31.01.2017 

8. doplatek do smluvní ceny 24.967,- Kč bez DPH  po splnění předmětu smlouvy       

           dle čl. II.2.      

  

Úhrada faktur příkazcem, ve výše uvedených termínech, je podmíněna skutečností, že 

realizace stavby nebude v prodlení, oproti schválenému harmonogramu výstavby, z viny 

příkazníka. 
   

IV. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 

2. Dodatek č.1 má celkem dvě strany, je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V Plzni, dne 10.11.2016                    V Plzni, dne 10.11.2016 

 

 

 

 

 

 

...................                           .................. 

Ing. Luděk Šantora, ředitel      Ing. Luboš Luhový  příkazník 


