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DoDATEK Č.t KE sľĺlouvĚo nÍr,o
,'Varhulĺkové- revitalizace, Praha 7, č.akce 1000055"

číslosmlouvy objednate|ez N 3 l t8|!220 l t24

číslosmlouvy zhotovitele: 182206Š'

I.
Smluvní strany

L. Objednatel: Technická spľáva komunĺkacíhl.m. Pľahy, a.s.
Rásnovka 77018,110 00 Praha 1- Staré Město
lČooląąlzae
DIČCZ03447286
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze' sp. zn. B20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě.tr.2023100003 / 6000
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčĺíkem,MBA, geneľálním ředitelem a předseđou

představenstva
prof. Ing. Kaľlem Pospíšilem,Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipan Hájkem, členem představensťva

Při podpisu Smlouvy a veškeých jejich Dodatků jsou opľávněni zasfupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z ĺlj'chžnejméně jeden musí b1it

předsedou anebo místopředsedou představęnstva.

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116115,1 10 00 Prahal _ Nové Město
ĺcoezz 42 to5
DIC C262242t05
zapsarlá v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, sp. Zn. B 12069
Bankovní spojení: Komerčníbanka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Českáspořitelna a.s.

č.ú.: 8109481/0100 l 101702245415500 l 471792210800
zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
Společnost zastupuje ve všech zźtležitostechkažđýčlenpředstavenstva samostatně.
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Předmět dodatku

Strany dnešníhodne uzavíĄív souladu s $ 2586 a nasl. zźkoĺač,.89l20l2 Sb., občanskýzakoník
(dále jen ,,občanský zákoník") tento dodatek č.1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne
30.01.209,,Varhulíkové - revitalizace, Pľaha 7,ć,. akce 1000055" (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna zźwazkuve smyslu š222 odst. 3 zźi<oĺa
č,.13412016 Sb., o zadávźníveřejných zakének, z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností
v průběhu ręa|izace đílanezapříčiněných zhotovitelem, a to neobdrženíchybějícíhovyjádření od
společnosti PraŽská plynarenská Distribuce' a.s. v předpokládaném termínu. Toto vyjádření bylo
potřebné pro podĺĺniŽáđostina Demoličníqýměr a Demoličnípovolení. Tím bylo znemožněno
zajištěníl vydaníDIR, coŽ zapříčiniloposunutí termínu zahájeni stavebních prací nejdříve na
ěervenec 20t9 aposunutí termínu dokončenídíla.
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V souvislosti s výšeuvedenými zjištěními se smluvní strany dále dohodly na změně čl.n. Smlouvy
(Doba plnění díla)' jak dále uvedeno.

III.
Změna čl.ilI. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl.uI. odst. 2 smlouvy se v části,,Termíndokončení"mění takto:

Termín dokončení:12/2019

2. ostatní ustanovení čl.m. odst. 2 Smlouvy se nemění.

rv.
Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek je nedílnou součástívýšeuvedené Smlouvy. ostatní ustanovení tétoSmlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem aýslovně dotčena, ztlstźxaji beze zméĺyv platnosti a účinnosti.
Tento dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem
zveřejnění smlouvy v ľegistru smluv.

2. Zhotovitel pľohlašuje,žesouhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. PrahY ä.S., kteľá je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu dodatku, číselnéoznačenítohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují,Že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažujíza obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanskéhozĺĺkoníkua udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalšíchpodmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle złákona č.

34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (ztkono registľu smluv), zajisti objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, zníchžobjednatel obdrži đva(2)

stejnopisy aZhotovttel jeden (1) stejnopis.

5. Smluvní strany prohlašují,Že je jim znźlmobsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, Že s jeho

obsahem souhlasí, a žeDodatek lnaviraji svobodně a vźtŽĺě,žepovažujíobsah tohoto Dodatku

za urćiý a srozumitelný a Že jsou jim znźmyvšechny skutečnosti, jeŽ jsou pro uzavření tohoto

Dodatku rozhodující.Na dfüaz připojují svépodpisy

V Praze dne
objed 2 5, 06, 2019

.!ą7g; Sinčák

V Praze, đne1
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