
PCR99ETRpo41934224
č.j.: PPR-32602-15/ČJ-2019-990663

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č.j.: PPR-32602-11/ČJ-2019-990663 ze dne 20. 11. 2019,

uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Trade FIDES a.s.

,,PP ČR - SLZ - Strojnická 27, Praha 7 - rozšÍření zabezpečené oblasti OMPS -
realizace ll"

Článek l.
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, zástupcem vedoucího odboru
nemovitého majetku Správy logistického zabezpečeni
Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení PoIicejnIho prezidia ČR,
P.O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

Trade FIDES, a.s.
Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
61974731
CZ61974731
Tomášem Juráněm, členem představenstva
eu5gqkq
Komerční banka, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")



Článek Il.

Předmět dodatku

(l) Objednatel a zhotovitel (společně také ,,smluvní strany") uzavřeli dne 20. listopadu
2019 smlouvu o dílo č.j.: PPR-32602-11/ČJ-2019-990663, na realizaci akce
s názvem ,,PP ČR - SLZ PP - Strojnická 27, Praha 7 - rozšÍření zabezpečené oblasti
OMPS - realizace ||" (dále jen ,,smlouva"). V souladu s ČI. X odst. 3 smlouvy se
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek").

u

Článek Ill.

Cena díla
(l) Článek lV. odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit po
řádném protokolárním předání a převzetí i jen části díla, které bude provedeno na
základě zjišt'ovacího protokolu podepsaném kontaktními osobami smluvních stran
uvedenými v ČI. l této smlouvy, jehož přňohou bude soupis skutečně provedených
prací a dodávek. Na dodání movitého majetku dle ČI. Ill odst. 8 bude vystavena další
samostatná faktura. Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon o DPH") a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto
ná|ežitostí budou faktury obsahovat označeni zhotovitele, objednatele a příjemce
faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečeni PP, Oddělení
programového financování, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:

a dále označení číslem akce SMVS 014V12200
8158 a názvem akce ,,PP ČR - SLZ - Strojnická 27, Praha 7 - rozšíření
zabezpečené oblasti OMPS". Přňohou faktur za stavební práce bude zjišt'ovací
protokol podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v ČI. l této
smlouvy, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací a dodávek.
Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný
kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v ČI. l této smlouvy. Přílohou faktury
za movitý majetek uvedený v soupisu dle ČI. Ill odst. 8 bude dodací list potvrzený
kontaktní osobou objednatele uvedenou v ČI. l smlouvy.

Článek IV.

Ostatní ujednání

(l) Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a
účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) výtisky obdrží
objednatel a jeden (l) výtisk zhotovitel.



(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

V P'a"" d'" 1 2 -12- 2019

Za objednatele:

M!N1STERSTVO VNITRA
pdicejní prezidiuí"|"i ČR

ZaběZPé

Kateřina Benešová
zástupce vedoucího ONM SLZ PP ČR

V Praze dn" 12 ·12- 2019

za,ho,ov

Tomáš Juráň
člen představenstva Trade FIDES, a.s.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis

A


