
Dodatek č.2
k přĺkazní smlouvě na pľovedení činností a služeb technického dozoľu stavebníka (TDs)

a kooľdinrĹtoľa bezpečnosti a ochľany zdravípľacujících (BOZP)

dle ustanovení $ 2430 a násl. zákoĺać,.89l20t2 Sb., občanský zźl<onik,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen,,Dodatek" a,,oběanský zákoník")'

l. sMLU\rNÍ sľnĺľy:
1.1. Přĺkazce:

jméno: Památník náľodního písemníctví (dále PNP)
sídlo: Stľahovské nádvoří l32/7,1l8 38 Pľaha 1 _ Hradčany
IČ: 000 23 311
DIČ: není plátce DPH
jednajícípľostřednictr..ím: Mgľ.ZdeněkFreisleben,ředitel
kontaktní osoba zadavatele: Milan Keľekanič, vedoucí oTS
GSM: 
tel.: 
e_mail: 
baÍ'k. spojení: I(B Praha 1

č.ú.: l04370l1l07l0

(dále jen,,Příkazce")
na stľanějedné,

1.1. Příkazník:
jméno: FRAM Consult a.s.
Vedený u MS v PÍaze, sp. zn.B 3682
sídlo: Husitská 4z/22,Pľaha 3, PSC 130 00
IČ: 64948790
DIČ: CZ 64948790
jednajícíprostřednictvím: Ing.RomanKlimt,předsedapředstavenstva
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: CsoB, a.s., pobočka Praha 3
ě.ú.: 105614463/0300

(dále jen,,Příkazľrlk")
na straně đruhé,

(oba společně dále jen 
'smlurmí stľanfl)

Pnľłľrsulr
Vznrsopl\ł K ToMU, ŽE:

(A) Smluvní stľany spolu dne 18. ledna Ż0l7 uzavřęly příkazrrí smlouvu na pľovedení
ěinností a služeb technického dozoru stavebníka a koorđinátoľa bezpečnosti a ochĺany
zdravi pľacĘících (dĺíle jen ,,Smlouva"), kteľou se Příkaznĺkzavázal pľo Příkazce na
jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru
stavebníka a kooľdinátora bezpečnosti a ochľany zđraví pracujících při ľeďizaci



projektu ,,PNP Praha _ rekonstľukce objektu Y Sadech ěp. 4412, Praha ó -
Bubenečoo;

(B) Dochźni k pľodlení s pľovedením pľojekľu, z důvodů kteľé ani zadavatel, ani TDS
nezpůsobil, ale kteľé vyplynulo zrcalizace stavby, a pľoto je nezbýné zajistit čast
poskytování Služeb TDI v termínu dokoněenĺ realizace stavby;

(C) Smluvní strany konstatují, že podmínky uzavření Dodatku jsou v souladu se zákonnou
změnou závazku dle $ 222 zákoĺa č,. 134/2016 Sb., o zadźĺĺźní veřejných zakázek, ve
zněni pozděj ších předpisů;

DoHoDLY sE sMLUvNlÍ srnłNy NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. Pň'noľvlĚT DoDATKU

1.l. Sĺnluvní stľany se dohodly, že dosavadní znění odst. 4.4 Smlouvy, ľesp. Dodatku č' 1
se ruší a nahľazuje následujícím textem:

Ukončení výkonu činnosti příkazníke je k 31,12.2020. Činnost příkazníka přitom zahrnuje
i období v délce 2 měsíců po předdní stavby ze strany zhotaviteĺe stavby.

e. ZÁvĚnBčľÁ usľłľovnNÍ:

2.I. ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají vplatnosti
v původním zněru.

2.2. Dodatek č,. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
úěinnosti dnem uveĘnění v registľu smluv dle zákona č," 34}lŻOlr5 Sb., o registľu
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajisnt uveřejnění tohoto
Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Příkazce.

2.3, Tento Dodatek č. 2 je vy'hotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce,
přiěemž všechna vyhotovení nĺají platnost origínálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku
obđľží Příkazce a jedno (1) Příkazník.

2.4. obě smluvní stľany potvľzují aułentičnost tohoto Dodatku a pľohlašují, že si Dodatek
přeěetly, s jeho obsahęm souhlasí, že Dodatek byl sepsrín na základě pľavdivých údajů,
z jejĺch pľavé a svobođné vrlle e za nijak jednostľanně nevýhođných podmínek, což
stvľzují svým pođpisem, ľesp. podpisem svého opľávněného zástupce.

V Praze đne I 'j "03' 2020 V Pľaze dne
- g -03_ Ż020

Příkazce
Památník

Mgľ. Zdeněk
ředitel

Příkazník
FRAM Consult

Ing. Roĺnan
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