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Dodatek Č.1 Smlouvy o dílo Č.SPR-S52/2018-1
uzavřená dle úst. § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
jednající: Bc. Martin Chládek, jednatel
Sídlo firmy: Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6

Zápis obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 111035
lČ: 27404862
DIČ: CZ27404862

1.2. Objednatel: Národní technické muzeum
jednající : Mgr. Miloš josefovič, náměstek generálního ředitele
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
lČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

Předmětem dodatku Č.1 smlouvy o dílo (C. objednatele 52/2018) ze dne 16.2.2018 je změna
ČI. 3 Místo a čas plněni, bod 3.2. na základě shody mezi objednatelem a dodavatelem.

Článek II.

V ČI.3. Místo a čas plněni bod. 3.2. se mění z původního znění

3.2. Doba plněni, tzn. nepřetržité přistaveni dvou velkoobjemových kontejnerů 9 m' a jejich
výměna - vyprazdňováním a likvidace odpadu v četnosti specifikované v ČI. 1.2. výzvy je od
data účinnosti smlouvy do 31. ledna 2022.
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Na nové závazné znění :

3.2. Doba plněni, tzn. nepřetržité přistaveni dvou velkoobjemových kontejnerů 9 m' a jejich
výměna - vyprazdňováním a likvidace odpadu v četnosti specifikované v ČI. 1.2. výzvy je od
data účinnosti smlouvy do 31. ledna 2024.

Článek III.

1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo ze dne 16.2.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1
smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek Č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem Č.340/2015
Sb.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky. Osoby jednající a podepisujIcI tuto
smlouvu prohlašuji, že si ji před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
této skutečnosti připojuji jednající osoby své elektronické podpisy.

V Praze dne V Praze dne
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za objednatele za zhotovitele
Národní technické muzeum Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.

Mgr.Miloš josefovič Bc. Martin Chládek
náměstek generálního ředitele jednatel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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