
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. D100/24000/00099/20/00 ze dne 3. 8. 2020
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uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozaejsicn 
předpisů, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím 
elektronického nástroje ppeSystem na profdu zadavatele pod vygenerovaným profdovým číslem

ZŘ: P20V00003937

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 
Zapsán do OR:

Sídlo:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

DIAMO, státní podnik, 
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
AXVIII, vložka 520
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 
DIČ: CZ00002739
....................................................... ... 
... ..........................................

....................................-  náměstek ředitele státního podniku 
pro výrobu
............................ -  vedoucí odboru technického
.................................-  specialista -  autodoprava, pojištění

1.2 Zhotovitel: 
Zapsán do OR: 
Sídlo:
Provozovna:

Bankovní spojení: 

2. Předmět díla

TOKO CZ s.r.o.
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 180694 
Na Rokytce 1032/24, Libeň 180 00 Praha 8 
Fibichova 68, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 27266214 
DIČ: CZ27266214
.............................. .... ... ...............................

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí v odpovídajícím rozsahu 
a kvalitě dílo oproti původní smlouvě rozšířené podle tohoto dodatku č. 1 o:
Přeložení meteorologické stanice, demontáž starého a montáž nového stožáru pro datová 
přenosová zařízení, demontáž nefunkčního ventilátoru a jeho nahrazení rotační ventilační 
hlavicí včetně výroby a montáže napoj ovacího mezikusu.

2.2 Rozsah díla odpovídá cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této tohoto dodatku.
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

2.4 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu díla.
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3. Fakturace a platební podmínky

3.1 Maximální cena za práce uvedené v bodě 2. se v závislosti na rozšíření předmětu plnění 
podle tohoto dodatku navyšuje o:

...................... ...............
na celkových:

291.780,00 Kč bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

5. Podpisy smluvních stran 2 2 -10" 2020

Ve Stráži pod Ralskem dne Ve Stráži pod Ralskem dne

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

objednatel zhotovitel
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Příloha č . 1

Cenová nabídka

Sta\ba: Zateplení strojovny výtahu-dodatek
DIAMO. s.p.,Máchova 201 
DIAMO. s.p..Máchova 201

Zhotovitel: TOKO CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24

1X0 00 Praha 8 - Libeň

Objednatel: DIAMO. s.p.

Položkový soupis nákladů

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

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

Cena celkem

Uvedené cem jsou bez DPH.

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

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

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