
D001-SML-2019-10174 
Č. j.: ÚMČ PA 04900/2020 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě 

na zhotovení studie a poskytnutí souvisejících služeb 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
se sídlem: 
IČO : 
DIČ: 

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

274 66 868 

CZ274 66 868 

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani Z 
přidané hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
zastoupený/á/é : Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti 

dále jen jako ,,zhotovitel" 

a 

Městská část Praha 15 
se sídlem: 

IČO : 
DIČ; 

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 

00231355 

CZ00231355 

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z 
přidané hodnoty, V platném znění 

bankovní spojení: 

Číslo účtu : 

zastoupený/á/é : Milan Wenzl, starosta 

dále jen jako ,, objednatel" 

tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
na zhotovení studie a poskytnutí souvisejících služeb č. SML-2019-10174 

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

dále jen jako I I  Dodatek" 
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Dne 7. 8 .2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu na zhotovení studie a 
poskytnutí souvisejících služeb č. SML-2019-10174. Smlouva je uzavřena na zakázku 
HSoubor staveb obchvatu ulice Hornoměcholupské a přeložky ulice Novopetrovické. 

I. Předmět dodatku 

1. Na základě žádosti zhotovitele na změnu smluvních podmínek se smluvní strany 
dohodly na změně znění oddílu IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy a to takto: 

VI. Lhůty plnění předmětu smlouvy 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit studii V následujících lhůtách 

či) 

D) 

zhotovení konceptu studie do 14. 2. 2020, 

zapracování požadavků objednatele ke konceptu studie, vznesených 
po výkonu inženýrské činnosti uvedené v bodě 2.5.d) a zhotovení čistopisu 
studie do 31. 4. 2020. 

II. Ostatní a závěrečná ujednání 

ustanovení Smlouvy na 1. Ostatní zhotovení studie a poskytnutí souvisejících služeb, 
nedotčená tímto Dodatkem c. 1, zůstávají nadále V platností V původním znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení studie a poskytnutí souvisejících služeb 
je sepsán v sedmi stejnopisech, Z nichž Objednatei obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel 
dvě vyhotovení. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platností dnem podpisu poslední Smluvní stranou. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje 
uveřejňovací povinnost podle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 
ıızákon O registru smluv") a tento Dodatek Č. 1 může podléhat zveřejnění V registru 
smluv V souladu se zákonem o registru smluv, zveřejnění provede MC Praha 15; 
v tomto případě tento Dodatek č. 1 pak nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
V registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek Č. 1 byl uzavřen po vzájemné dohodě 
I ı ı  r I O v n  V I V  V . V I I I ıı podle Jejıch prave a svobodne vule, urcite, vazne a srozumıtelne, nıkolıv V tısnı a za 

nápadně nevýhodných podmínek. . 

6. V souladu S ustanovením § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., O hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto 
Dodatku Č. 1 schválila RMC Praha 15 svým usnesením č. R - 547 ze dne 22. 1. 2020. 

I 
! 
i 
! 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené V tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkolìv dalších podmínek. 

8. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální 
evidencí smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, text a datum jeho podpisu. 
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9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním 
tohoto Dodatku Č. 1 V souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze dne 

Intel. Miloš Burianec 

jednatel 

zhotovitel 

07, 02. 2 V Praze dne 0 7 OE 2020 

Michal Frauenterka 

místostarosta 

objednatel 

na základě usnesení R-547 ze dne 22.1.2020 
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