
Číslo prováděcí Dohody Klienta: 26

a

(Klient a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana”)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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DODATEK Č. 4 K DÍLČÍ DOHODĚ K RÁMCOVÉ DOHODĚ 

Č. DOH/53/03/000018/2018
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Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00 
Ing. David Blažek, ředitelem PRI MHMP 
00064581
CZ00064581
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Hlavni město Praha
se sídlem:
adresa pro doručování: 
Zastoupené:
IČO.
Dlč
(dále jen „Klient")

/jJ IT i ■
Evropské strukturální a investiční for.ay

REMMARK, a. s.
se sídlem: Křemencová 178, 110 00 Praha 1
Zastoupená: HRHHHHHčlen představenstva
IČO: 25652869
DIČ; CZ25652869
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5258
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 27-9638590207/0100
(dále jen „Poskytovatel")

Stejnopis č. .í/...;....

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen 
„OZ"), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách"), mezi:

1.1. Klient dne 7. 12. 2017 zahájil zadávací řízení na uzavřeni rámcové dohody na veřejnou 
zakázku na služby s názvem „Zajištění marketingových služeb pro projekt Pražský voucher 
na inovační projekty a projekt Specializované vouchery". Nabídka Poskytovatele byla 
vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. 
DOH/53/03/000018/2018 (dále jen „Rámcová dohoda").

1.2. Smluvní strany následně uzavřely dne 9. 11. 2018 dílčí dohodu Č. 26 (dále jen „Dílčí 
dohoda").

1.3. Dodání služeb dle Dílčí dohody je časově provázáno s probíhající realizaci 2. výzvy na 
Specializovaných voucherech, realizací 2. a 3. výzvy na Pražském voucheru na inovační 
projekty a vyhlášením 4. výzvy na Pražský voucher na inovační projekty.

1.4. Vzhledem k tomu, že na straně Klienta došlo ke zpoždění realizace projektů a na základě 
toho k prodloužení projektu, na které mělo být dodáni služeb dle Dílčí dohody navázáno a 
nedošlo by tak k naplněni účelu dodání služeb dle Dílčí dohody, dohodly se smluvní strany 
na tomto Dodatku č. 4.



změně Dílo dohody, a to tak, že se čl. 22 Dílčí dohody mění a

řídi Dílčí dohodou a Rámcovou dohodou

Poskytovatel:Klient:

REMMARK, a. s.Hl. m. Praha

Podpis:

G

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fordy 
OP Praha - oól růstu ČR
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člen představenstva REMMARK, a. s.
ažek, /
ú-prtííektového řízení MHMP

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na 

nově zní následovně:
22. Termín dodání služeb: červen 2021

2.2 Právní vztahy tímto Dodatkem nedotčené se 
specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

Ing. ^avi< 
ředitel od

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv 

vedené Klientem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních 
stranách, předmětu dodatku, Číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. 
Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl v plném rozsahu uveřejněn na 
webových stránkách určených Klientem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento 
Dodatek byl uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany prohlašuji, ze skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovazuji za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svoleni k jejich užiti’ a uveřejnění bez stanoveni 
jakýchkoliv dalších podmínek.

32 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv dle § 6 odst. 1 zak. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotoveni obdrží Klient a jedno (1) Poskytovatel.

3.4 Smluvní strany prohlašuji, že tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 
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