
BD: PCROOETRpo 79382801

Č.J.:KRPA33363915 /ČJ20190000MNS
Identifikátor: N006/211V00019770
Č SSD: 909 021295

Výtisk Č.:
počet listu :3
přUohy:I I

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení * 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89 2012 Sb., v
platném znění

Či. I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4  Nusle
IC: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: pik. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

poštovní přihrádka 122,11001 Praha I
Bankovní spojení: CNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
email: krpa.osnmj,odatelna(äij,cr.cz
dále jen „objednatel“

2.
společnost: ELITT stavební s.r.o.
se sídlem: Udolní 1104/99, 142 00 Praha 4Braník
IC: 06408991
DIČ: CZ 06408 991
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281626
bankovní spojení: Raiffesen bank a.s..
číslo účtu: 2739519002/5500
jednající prostřednictvím: — na základě generální plné moci ze dne

01. června 2021
mobil: +420 702 204 723
Email: knizeova@elittstavební. cz
na straně druhé jakožto zhotovitelem
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ě.1 ke Smlouvě o dílo
(č.j.: KRPA—3333697/ČJ—20 1 90000MNS ze dne 01.10.2021)

uzavřené na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky ze dne 17.08. 2021 pod č.
j.: KRPA 18499714 ČJ20210000VZV ve smyslu ~ 6, písm. U.) a 31 zákona č. 134 2016



Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením ~
2586 a násled. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále Jen
„občanský zákoník‘), uzavírají

tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo o změně finančního plnění

v souladu s Rozhodnutím zástupce zadavatele o rozšíření výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu, ve smyslu ~ 6,27 písm. b.)a 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ze dne 07.12.2021 pod č.j.: KRPA184997
19 CJ202 1 0000VZV.

či. III.
Cena díla, termín a místo plnění

Smlouva o dílo:
cena bez DPH 609 849,68 Kč
DPH2I°o 128068,43Kč
cena celkem včetně DPH 737 918,11 KČ

dodatečné práce cena bez DPH 213 315,03 KČ
DPH 21°0 44 796,16 Kč
Cena celkem vč. DPH 258 111,19 Kč

Celková cena díla cena bez DPH 823 164,71 Kč
DPH2I°o 172864,59Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 996 029,30 Kč

2. Termín předání se mění a dílo bude předáno nejpozději do 15. prosince 2021

Či. VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení — odpovědnost za vady a záruka —

ostatní ujednání smlouvy o dílo čj.: KRPA—3333697/ČJ—20l90000MNS ze dne
01.10.2021 se nemění Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele
svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v Čl.
I. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno
insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve mění pozdějších
předpisu. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně
a místně příslušnými orgány České republiky

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se
budou řídit právním řádem České republiky.



& Tato smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění 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) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru
smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně
prokazatelně informovat zhotovitele. Tato povinnost objednatele se vztahuje zároveň
na případné uzavřené dodatky ke smlouvě.

7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu
s ustanovením této smlouvy.
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