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Stejnopis č.

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. DIL/83/11/026330/2016 uzavřené dne 26. 12. 2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ 110 01
zastoupené Ing. Janem Dobrovským, ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. 
Prahy
IČ: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: 27-5157998/6000

(dále jen „Objednatel")

a

Grant Help, s.r.o.
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 828/23, PSČ 11000 
zastoupena Milanem Eliášem, jednatelem 
IČ: 276 45 240 
DIČ: CZ27645240
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121205 
Bankovní spojení: 2106496162/2700

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně „Smluvní strany" nebo jednotlivě též „Smluvní 
strana11)

tento
dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. DIL/83/11/026330/2016 uzavřené dne 26.12. 2016
(dále jen „tento Dodatek11):

Úvodní ustanovení1.

Smluvní strany prohlašují, že dne 26. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 
DIL/83/11/026330/2016 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je závazek

1.1
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Zhotovitele dodat Objednateli plnění dle Smlouvy včetně poskytnutí souvisejících 
služeb vedoucích k získání finanční podpory z OP PPR.

Předmět tohoto Dodatku2.

S ohledem na potřebu nově upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, která 
vyvstala v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s vydáním usnesení Rady 
hlavního města Prahy číslo 716 ze dne 28. 3. 2017, se Smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku.

2.1

Mění se článek 2.2 Smlouvy:2.2

„Plnění této Smlouvy bude poskytováno průběžně od nabytí platnosti a účinnosti této 
Smlouvy dle potřeb Projektu. Zhotovitel je dále povinen kvalifikovaně podat žádost 
nejpozději do 31. 5. 2017, přičemž předtím musí být splněny veškerá pravidla a postupy 
Magistrátu hlavního města Prahy jako je například schválení vyhotovených podkladů 
v Radě hl. m. Prahy."

Závěrečná ustanovení3.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze 
změny v platnosti.

3.1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen 
srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání Smluvních stran v tomto 
Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho 
připojují Smluvní strany své podpisy.

3.2

Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jedno 
obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení obdrží Objednatel.

3.3

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku 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) zajistí hl. m. 
Praha.

3.4

Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální 
evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl dle uvážení Objednatele v plném 
rozsahu zveřejněn na webových stránkách určených Objednatelem. Skutečnosti 
uvedené v tomto Dodatku nepovažuje Zhotovitel za obchodní tajemství ve smyslu

3.5
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§ 504 zákona 5. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 2017 V Praze dne 2017
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Hlavní měfeto Pi 
IrtgťJan Dobroví
ředitel odbortKprojeWpvéhoTÍzění 
Magistrátu hl. m? Prahy '

Grant Help,
Mgr. Milan Eliáš
jednatel

s.r.o. i:

help®
Grant Kel?, s.r.o.
Václavské náměstí 828/23, HO 00 Praha 1 
IČ: 27645240, DIČ: C.Z2764524O 
v/v;v/.granth€tp.eu
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