
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 
 

číslo objednatele: S-2150/KUL/2019 
číslo zhotovitele: 3489 080 18 00 

 
Smluvní strany 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel: 
Středočeský kraj 
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, PSČ: 150 21 
IČ: 70891095 
Bankovní spojení: PPF Banka a.s. 
Číslo účtu:  
Zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic majetku a veřejných zakázek 
 
( dále jen "Objednatel" ) 
 
a 
 
Zhotovitel:  
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
IČO: 453 08 616 
DIČ: CZ45308616 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2 
číslo účtu:
zastoupený: Ing. arch Tomášem Šantavým, jednatel 
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9386 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením čl. 16. odst. 16.7 Smlouvy o dílo, číslo objednatele: S-
2150/KUL/2019, číslo zhotovitele: 3489 080 18 00 ze dne 3. 7. 2019 níže uvedeného dne, měsíce a 
roku tento 
 

DODATEK č. 1 
 

I. 
Smluvní strany se v souladu s článkem 16. odst. 16.7 Smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019 dohodly na 
těchto změnách smlouvy 
 

 
 

1) Dosavadní znění článku 6, odst. 6.13  Platební podmínky se mění takto: 
 

 



 str. 2

Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.1 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány ceny 
jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy včetně 
DPH („Zádržné“). Zbylou část ceny každé části Díla bude Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě převzetí Díla s 
vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne 
Zhotoviteli až tímto okamžikem. 

 
II.  

 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019 zůstávají beze změny. 
2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních stran 
3) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2150/KUL/2019 bylo schváleno Radou 

Středočeského kraje usnesením č. 072-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021. 
4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 
 
 
 
 V  Praze dne ........................                                     V Praze dne                 
                                                                                                   
 
 
Objednatel                                                                              Zhotovitel 
 
 
 
 
.......................................                               ....................................... 
           Libor Lesák                                                       Ing. arch. Tomáš Šantavý 
radní pro oblast investic, majetku                                                        jednatel 
     a veřejných zakázek                                         
 
   

Ing. arch. 
Tomáš 
Šantavý

Digitálně 
podepsal Ing. 
arch. Tomáš 
Šantavý 
Datum: 2021.08.20 
12:05:05 +02'00'


