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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla - ,,ÚO NYMBURK - VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU
- realizace", vedené u objednatele pod č. j. KRPS-46731-114/ČJ-2018-0100MN-VZ,

identifikátor VZ N006/20N00012365, (JID PCR01ETRpo136788366), uzavřené dne 12. 08.
2020 (dále jen ,,smlouva"),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Stenco s.r.o.

Zastoupená:
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

, jednatelem
Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
05679931
CZ05679931
ČSOB
277939512/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710
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PCR01ETRpo137537577

V důsledku okolností vzniklých v souvislosti s epidemií COVID - 19, se smluvní strany,

v souladu s ČI. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly na níže uvedené změně.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 11. 2020 se prodlužuje termín dokončení díla,
dohodnutý v čI. Ill smlouvy, do 28. února 2021.

2. Současně se o dobu přerušení prací prodlužuje doba přerušení přístupu pro pracovníky

objednatele do nadzemních podlaží, uvedená v ČI. Ill, odst. 3 smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují,

zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Benešově dne 1( 1Z. LOLO

Pod Lihov
... ... ...ijúo.@.ske

Záois v OR:

jednatel Gpo|ečnosti

.. .V Praze dne :'

Ing Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku
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