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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města

ICO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: PATROL group s.r.o.

586 01 Jihlava, Romana Havelky 4957/ 5b

statutární zástupce: lng. Pavel Volenec

ICO: 46981233

dále jen zhotovitel

Město Havlíčkův Brod a PATROL group s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je
instalace pro přenos požárního poplachu na výstup EPS a připojení na pult centralizované

ochrany v objektu DPS, Na Výšině 3241
,

Havlíčkův Brod dle smlouvy č. 217/19/40.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla z důvodu

koordinace s ostatními pracemi v objektu.

Ill.

Změna ustanovení článku 2 termíny plnění
Konec doby plnění 30.6.2020

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu
a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je
oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)
Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování
je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo

na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne lSlgzą V Jihlavě dne Žít/J &#39;ZV/!7

  
......................

(Á/íí/ť//
lng. Pavel Volenec

Jednatel společnosti
Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města

 


