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Dodatek č. 1 ke Smlouvě
,,Provádění oprav SDP - motocyklů BMW KŘP hl. m. Prahy

od března 2020 do 31. 12. 2021"

uzavřené ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. l.
Smluvní strany

l) Poskytovatel:
Stratos Auto, spol. s r. o.
se sídlem: Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
IČO: 620 28 367
DIČ 62028367
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,poskytovateř')

2) objednatel:
česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 00
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
zastoupená:

adresa: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy
Poštovní přihrádka 122
110 01 Praha1

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednate1¶

na základě výsledku zadávacího řízeni, které je evidováno pod č.j.: KRPA-66969/ČJ-
2020-0000VZ-V, na ,,Provádění oprav SDP - motocyklů BMW KŘP hl. m. Prahy

od března 2020 do 31. 12. 2021"



uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o změně v článku 2,

Článek 2
Doba a místo plnění

1. Plnění veřejné zakázky:

Zahájení: dnem účinnosti smlouvy
Ukončení plnění:
do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání celkového finančního limitu, který je
stanoven jako maximální a činí 1 000 000,- Kč vC. DPH

2. Místo plnění veřejné zakázky:
Servisní středisko poskytovatele na území hl. m. Prahy. Stratos Auto, spol.
s r. o., Za Klíčovem 978/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Závěrečná ustanovení

1, Ostatní články smlouvy č.j. KRPA-66969-14/ČJ-2020-0000VZ-V
zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou
smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
K tomuto uveřejnění se zavazuje objednatel.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašuji, že si tento dodatek smlouvy
přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:
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