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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-059 ze dne 2. 8. 2019

(SMVS: 107V082002023)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

MBA zástupce ředitele - vedoucí oddělení
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

- ve věcech technických:
hjyaavk

(technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

(vedoucí oddělení investic Praha)

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Adresa pro doručování:

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

Baarova231/36, 140 00 Praha4
44264020
CZ44264020

jednatelem

k8r6j6r

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
v

2018-059 ze dne 2. 8. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Zatec -
Kasárna kpt. Jasioka b. č. 131 - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.1
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

a
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Článek 1
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla
z důvodu prodlení orgánů státní a vojenské správy při vydávání potřebných vyjádření a
stanovisek.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování jednostupňové projektové dokumentace podle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2
smlouvy vznikla potřeba vyjasnění technického řešení možného posílení silnoproudého napájení
objektu č. 131, které nebylo součástí zadání a které zapříčinilo pozastavení projektových prací
v období 8. 11. - 24. 11. 2019, tj. na dobu 16 kalendářních dnů. Mezi smluvními stranami došlo
následně k dohodě o posunutí termínu pro předání písemných výstupů 1. etapy díla uvedeného
v odst. 4.2. čl. 4 smlouvy ze 150 na 166 kalendářních dnů, tj. do 15. 1. 2020.

2.2. Zhotovitel dopisem ze dne 15. 1. 2020 informoval objednatele o průtazích na straně orgánů státní
a vojenské správy při vydávání stanovisek k předložené projektové dokumentaci (předána
dotčeným orgánům k vyjádření ve dnech 17. - 18. 12. 2019). Jelikož se jedná o časové prodlení,
které není způsobeno zhotovitelem, je tímto dodatkem posouván termín pro odevzdání písemných
výstupů 1. etapy díla.

2.3. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 17. 2. 2020
objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

zástupce ředitele - vedoucí oddělení jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

igitálně podepsal

atum: 2020.02.17
9:12:42 +01'00'

gitálněpodepsal

tum:2020-02-12
:02:52 +01'00'
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