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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a irNestlčn[ fondy
Operační program Zivotní prostředí

MmisWstvo hvotniho prostředí
Ň' Ň

PCR18ETRpo39346769
DODATEK Č. 2

Č. j. KRPL-17832-18/ČJ-2019-1800VZ
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Č. j. KRPL-17832-11/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany
příkazce:
se sídlem:
zastoupený:
tel:
fax:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

přIkaznIk:
se sídlem:
zapsaný v OR (ŽR):
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím odděleni správy nem. majetku
974 461 245
974 461 248
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
ČNB, pobočka Ústí nad Labem
84548881/0710

Inženýring staveb s.r.o.
Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
u Krajského soudu v Ústi nad Labem vložka C 23385

jednatel společnosti
27302296
CZ27302296
Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
43-3322180247/0100

KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lipa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531

(dále jen ,,stavba")

Předmět dodatku
Z důvodu úpravy termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 2 příkazni smlouvy, kterým se upravuje doba výkonu TDS při realizaci stavby. Vliv
úpravy doby výkonu TDS na cenu za zařízeni záležitostI bude předmětem samostatného
dodatku k příkazní smlouvě, který bude uzavřen po úpravě financování akce na straně
objednatele.

V Článku 1 - Předmět smlouvy, v odstavci 2 se nahrazuje text
text dle dodatku č. 1 sm/ouyy o dílo

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 10.07.2019 - 30.04.2020, tzn. předpokládaná
doba realizace stavby je 296 dni. Z toho:

- termín předáni a převzetí staveniště: 10.07.2019
- termín dokončeni stavebních prací: 31.03.2020
- předáni a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.04.2020

textem
3. Předpokládaný termín realizace stavby je 10.07.2019 - 30.04.2020, tzn. předpokládaná

doba realizace stavby je 296 dni. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 10.07.2019
- termín dokončení stavebních prací: 31.05.2020
- předáni a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.06.2020
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Závěrečná ustanovení a ujednání
Ustanoveni přIkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce
obdrží dva a příkazník jeden.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv. Zveřejněni v registru smluv zajistí příkazce.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho
potvrzuji svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují
svými podpisy.
V Liberci V Liberci
dne: 01.04.2020 dne: 01.04.2020
Za příkazce: Za příkazníka:

ajetku
"""

Inženýring staveb s.,.c,
b WOLEHLIVÔŠT KVALITA b RYCHLOST

Duhová 1129/33 (Ĺ)
460 06 Liberec 6
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