
DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-62040/ČJ-2019-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,Stavební práce - střelnice v k.ú. Čtyřicet Lánů - lV."

I. Smluvní strany
Objednatel

název:

sidlo:

právní forma:
lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

DIČ: CZ72050250

zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 11234881/0710

tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název:

sídlo:

HIKELE stavební firma s.r.o.

Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy

zastoupený:

IČ: 260 06 111

DIČ: CZ26006111

bankovní spojeni: KB Svitavy

číslo účtu: 86-2770287/0100

telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19635

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-62040/ČJ-2019-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



ll.

V článku ll. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 30. dubna 2020. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. května 2020. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodlouženi dokončení a předání předmětu plnění
z důvodu prodlouženi lhůty dodání vazníků zhotoviteli od poddodavatele.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dn, 2 1 -02- 2020
Ve Svitavách dne Q'i 2

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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