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Dodatek č. 1  
ke 

 
SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. NIDV-492/2019/11-2 

na zhotovení díla – stavby 
 

„Výměna výtahu v budově R, Senovážné nám. 26, čp. 871, Praha 1 – Nové Město“ 
 
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
se sídlem:     Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
IČO:      45768455 
DIČ:      CZ 45768455 
datová schránka:   8pswgy6 
bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    79530011/0100 
zastoupený:     ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  
 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
a 
 
NERA-lift s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108126 
Sídlo:     U Továren 770/1B, Praha 10 
IČO:     27257070 
DIČ:     CZ27257070 
Zastoupená:     Ing. Martin Němeček, jednatel s.r.o. 
Bankovní spojení:   KB Praha 4 
Číslo účtu:    35-5510660247/0100 
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních:    Ing. Martin Němeček, tel.  
- ve věcech technických:   Ing. Martin Němeček, tel.  
E-mail:          
Datová schránka:   … 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 a to z důvodu na straně objednatele, jímž je změna způsobu zapravení všech 
nových dveří – šachet, jež budou doplněny o „šambránu“ rovnoměrně lemující každý vstup do výtahu 
v barvě bílé, plasticita 1cm  
 

A 

bod 4.1 - IV. Doba plnění se nahrazuje tímto novým zněním 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 16. 12. 2019. 
 
 
V ostatním zůstává tento článek, jakož i smlouva beze změny. 
 
 
 
 



NIDV-492/2019/11-4 
 

B 
 

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 2. 12. 2019                                                        V Praze dne 2. 12. 2019                                                        
za objednatele       za zhotovitele 
 
 
 

 
_________________________                                                               _________________________  
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová     Ing. Martin Němeček 
ředitelka        jednatel s.r.o. 
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