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" Rekoľľstrukc.e trafostanice a záložního zdľ'o.ie objektu Letná - TDI a koordinátor BOZP

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLIJŽEB

,,RekmMrukce trafostanice a záložního zdroje

objektu Letná a koordinátor BOZP"

uzavřené mezi sn1[uvnílni stranami dne 21, l. 2020
pod. č.j. Objednatele ZSM-96-1 l/OVZ-201 9

' (dále jen ,,Smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem: Připotočni 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3032088í/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Šveidou, DiS,, MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen ,,Objednatel")
č.j. Dodatku Č. l: ZSM-96-17/OVZ-2019

a

NOSTA-HERTZ spol. S r.o.
se sídlem: Praha 2, Vil1ohrady, Perucká 61/13
IČO: 15270041
DIČ: CZ15270041
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze,

oddíl C, vložka 1398
Datová schránka: fybqi3y
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic aiid Slovakia a.s.

číslo účtu: 32472002/2700
zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti
č.j. Dodatku č. l:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen ,,Sinluvní strany") uzavřely níže
uvedeného áie, měsíce a roku tento Dodatek Č. l ke Snibuvě.
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2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předf11aeí11 tohoto Dodatku č. l ,je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváf1í veřejných zakázek, vc znění pozdějších předpisů, sjednáni
nepodstatné zniěny závazku ze Snilouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb
technického dozoru investora a koordinátora bezpcčnosti práce. Tyto dodatečné služby
jsou Sjedná[1y z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o 28
dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které
Objednatel jednaiící s náležitou péči neinohl předvídat.

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

3.1. Doba plněni a cena dodatečných služeb jsou sjednány postupem v souladu s odst. 3.4.
Smlouvy.

3.2. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. l prodlužuje o 28
kalendářních dní.

3.3. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkein Č. 1 navyšuje o cenu
dodatečných služeb ve výši:

a) celkem bez DPH 84.000,-KČ
(slovy: osmdesát čtyři tisíc korun českých),

b) dph 21 % ve výši 17.640,- kč
(slovy: sedmnáct tisíc šest set čtyřicet korun českých),

C) celkem včetně DPH lOt ,640,- Kč
(slovy: sto jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.|, Tento Dodatek Č. l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvnííni sú'anaini a
účinnosti okainžikem jeho zveřejněni v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i
na plnění dle tohoto Dodatku č. ĺ.

4,3. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. l a jeho příloh,
že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. ]
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečl1(jsti k němu níže
připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
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ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel Objednatel
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