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5.33 1 5 -09- 2022
PODATELNA 2

DODATEK č .  1 c.,-.; JW / 15/22.
SMLOUVY o DÍLO č .  52032869 

uzavřené podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Zhotovitel:
Technické služby Hradec Králové VČE _ montáže, a. s.
Na Brně 362/15 Arnošta z Pardubic 2082
Nový Hradec Králové 531 17 Pardubice
500 06 Hradec Králové
Zastoupení: Zastoupení:

ředitel vedoucí sekce Obchod
Bankovní spojení: Bankovní spojení: 
číslo účtu: číslo účtu: 
|č: 64809447 - IČ: 25938746
DIČ: 626480944? DlČ: 0225938746

Zápis dne 17. srpna 2001 v obchodním rejstříku, Zápis dne 1. 7. 2000 v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka Pr 52. v oddíle B, čislo vložky 2066.
dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými
zápisy vobchodním rejstříku. resp. vživnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich
oprávněnými zástupci.

II.

Předmě t  dodatku

2.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ceny za provedeni díla z důvodu méněprací
(nepoužití plánovaného materiálu) v ceně 134.502,- Kč. Tímto se mění čl. III./1. smlouvy o dílo č ,
52032869 ze dne 20. 7. 2022 následovně:

Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších změn a doplňků a po provedení individuální kalkulace vycházející zejména
z dohodnutého rozsahu prací na ceně díla takto:

Cena díla bez DPH (zdanitelný základ) 177.700,- Kč

"I.

Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu tohoto Dodatku oběma stranami.
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IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání uvedené smlouvy o dílo č. 52032869 ze dne 20. '7. 2022 zůstávají v platnosti beze
změn.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden
stejnopis.

V Hradci Králové dne V Pardubicích dne
Objednatel: Zhotovitel:

žmz'
nz 
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