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Dodatek č. 1 

k rámcové dohodě o dodávkách díla č. S4517 uzavřené dne 21. 2. 2017 (dále jen „dohoda“) 
mezi stranami dohody: 

 
1. Nemocnicí Na Bulovce 
se sídlem:   Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

zastoupená:                                         ředitelem 

IČO, DIČ:  000 64 211, CZ00064211 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:   16231081/0710 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. DM Color, s.r.o. 
zapsaná:   v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21292 

se sídlem:   Libřice 31, PSČ 503 44 Libřice 

zastoupená:                                         jednatelem 

IČO, DIČ:  27477673, CZ27477673 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   35-5737270227/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(Objednatel a zhotovitel dále společně jen „strany dohody“ nebo jednotlivě „strana dohody“) 

 

I.  

Předmět Dodatku č. 1 dohody 
1.1 S poukazem na ujednání obsažené v čl. XIII., bod 13.4 dohody a ustanovení § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se strany dohody dohodly na 
10% navýšení ceny díla uvedené v čl. IV., bodě 4.6 a to následovně: 
 
Článek IV., bod 4.6 dohody nyní zní:  
 
„4.6 Cena díla dle této dohody činí: 
   Cena díla bez DPH:    12 569 205,- Kč 
   DPH 21%:                    2 639 533,- Kč 
   Celková cena díla včetně DPH:  15 208 738,- Kč“ 
 
 

II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1  Ustanovení dohody nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 

2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma stranami dohody. Účinnosti nabývá 
tento dodatek č. 1 prvním dnem následujícím po jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
v registru smluv. 

2.3 Strany dohody se dohodly, že tento dodatek č. 1 uveřejní prostřednictvím registru smluv 
objednatel. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje skutečnosti 
ani informace chráněné jako obchodní tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu strany dohody berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení a dat znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv 
bude uveřejněno úplné znění dodatku č. 1.  
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2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana dohody obdrží po jednom stejnopisu. 

2.5 Zástupci stran dohody potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, 
porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.  

 

V Praze dne:                            V Libřicích dne:  

 

 

 

_____________________________           __________________________ 

 objednatel zhotovitel   
 Nemocnice Na Bulovce        DM Color, s.r.o. 

                          ředitel                                          jednatel 


