
Registr. PRÁVNÍ ODBOR

číslo

06 4 5 / 1 9

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0186/15 uzavřené dne 15.10 . 2015

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Dmr“ D-Tu Se sídlem' Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Ě IČO:

DIČ:

00024341

CZ00024341_

Jednající: Mgr. Andrea Češelská, ředitelka odboru hospodářské správy

na straně jedné (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:' Karel Semelka

Se sídlem/místem podnikání: Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Jednající:

DIČ:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán: v ŽR vedeném Úřadem městské části Praha 5, č.j.

ZIV/U15133/2006/Jez

Korespondenční adresa:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany'1 nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0186/15 (dále jen „dodatek"):

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2015 Smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem pod číslem

0186/15, týkající se zajištění oprav vertikálních žaluzií (dále jen „smlouva").

Změna

II.

smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení účinnosti smlouvy a na níže uvedených změnách

v článku 3 a 4 smlouvy:

V článku 3 smlouvy se nahrazuje původní znění odstavce 1,. který nově zní:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 17.10.2020.“

Ostatní znění článku 3 smlouvy se nemění.

V článku 4 smlouvy se nahrazuje původní znění druhé věty odstavce 9.. která nově zní:

„Smluvní strany se dále dohodly, že celková odměna uhrazená objednatelem za dobu

trvání účinnosti smlouvy, tj. do 17.10.2020, nepřekročí částku 1.000.000,- Kč bez DPH.“

Ostatní znění článku 4 smlouvy se nemění.



Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli změny tohoto dodatku je možné činit pouze písemně.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění dodatku v souladu s příslušnými právními

předpisy. Dodatek bude zveřejněn objednatelem.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy potvrzují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek je projevem jejich

svobodné a pravé vůle, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: J S -08- 2019 V Praze dne: 1 6 -OS- 2019

Objednatel: Zhotovitel:


