
Č.j.: KRPA2551858/ČJ20190000I%iN5 PCROOETRp0739I 8862
Výtisk Č.: 1
Počet listů: 2
Přílohy: l/l

Dodatek ě. 1
k objednávce Č. j.: KRPA2551857 /ČJ20190000MNS

uzavřená ve smyslu ustanovení * 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v
platném znění

Či.i.
Smluvní strany

1. Česká republika— Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 14021 Praha 4 Nusle
iČ: 75151472
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

poštovní přihrádka 122, 11001 Praha I
Bankovní spojení: CNB Praha 1
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974885400
dále jen „objednatei“

2. HB Alarm spo1. s.r.o.
Se sídlem: Freyova 1/12, 19000 Praha 9
iČ: 48536644
DIČ: CZ48536644
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
číslo účtu: 574012/0300
tel.: 283890360
email: jan hadek hbalarm.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1

Či. ii.
Změna termínu dodávky

Nový termín dokončení akce k 31. lednu 2020.
Oduvodněni : vzhledem k tornu, že stavební úpravy dotčených prostor posilovny, šaten a sociálního
zařízení v objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4,
byly dokončeny v pozdějším termínu než se předpokládalo a z tohoto duvodu nebylo možné provést
vdaném termínu veškeré práce uvedené v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Či. iii.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Po dvou pro každou smluvní stranu.

2. V souladu s ustanovením zákona č. 106 1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
v platném znění, zveřejní objednavatel tento dodatek v ekonomickém informačním systému
Ministerstva vnitra ČR a na portálu veřejne správy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svuj podpis připojují
na základě svobodné yule.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona c. 340 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění
zdejších předpisu. Uveřejnění dodatku v registru smluv v zákonné lhutě zabezpečí objednatel
a o této skutečnosti bude neprodleně a prokazatelně informovat zhotovitele.

5. Ostatní ujednání objednávky
zustávaji beze změn.

jednatel společnosti vedoucí odboru správy nemovitého majetku

č. 112/2019 OSNM, které nejsou v tomto dodatku uvedena,




