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DODATEK  Č.  1 
smlouvy o dílo č. R-33/07-2019 uzavřené dne 16. 12. 2019        

 

I. 

Smluvní strany 

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje  

IČO   27253236 

se sídlem  Máchova 400, 256 01 Benešov 

zastoupen  MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva 

bankovní spojení  PPF banka a.s.  

číslo účtu  2014310033/6000 

dále také jako „objednatel“  

 

a 

 

Di-gital CE s.r.o  

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

spisovou značkou C 186093  

IČO   24179779 

DIČ   CZ24179779 

se sídlem  Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lánovská 661, PSČ 19016 

zastoupen  Robert Diák, jednatel 

bankovní spojení  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu  2362187369/0800 

dále také jako „zhotovitel“ 

 objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“ 

 

 

II. 

Účel dodatku 

 

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 15.2 smlouvy o dílo č. R-33/07-2019 uzavřené dne 16. 12. 

2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku smlouvy.  

 

2.  Smluvní strany se dohodly na úpravě následujícího ustanovení smlouvy. 

 

 

III. 

Předmět dodatku 

 

1.  V textu článku 6 odst. 6.1 smlouvy administrativní chybou bylo zachováno datum ukončení 

fakturace z předchozí zrušené veřejné zakázky „Monitorovací a kontrolní informační systém“, 

zadávané objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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2. K napravení uvedeného pochybení se v článku 6 odst. 6.1 smlouvy datum „22. 11. 

2019“ nahrazuje datem „15. 1. 2020“. 

 

 

IV. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

V Benešově dne 10. 1. 2020    V Praze dne 10. 1. 2020 

 

 

 

MUDr. Roman Mrva      Robert Diák 

předseda představenstva        jednatel  

 

 


