
TSKRP006X3EJDodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

„Chodovská, Praha 4, č. akce 154 - PD a IČ“

- fíl3 j/tí /lhoo){u)n.č. smlouvy objednatele: 3/1 6/2400/123
č. smlouvy zhotovitele: 154-16-02

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s,

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s
č. ú.:. 2023100003/6000
zastoupena:
Ing. Petr Šmolka, generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:
Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního
Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ivana Petříková, technický dozor objednatele

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol, s.r.o.)
Modřanská 1 1/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg. č. C18643

IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany
č.ú: 69727339/0800
zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing, Jan Zrzavý
- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek") ke smlouvě č.
3/16/2400/23 ze dne 25. 10. 2016 (dále jen „Smlouva"), kterým se smluvní strany dohodly na
změně či. IV. odst. 4 Smlouvy, jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu

objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

III.

1



Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. v Čl. IV. odst 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 Smlouvy se fakturační údaje objednatele

mění takto:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této

Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny

v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců

obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto

Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a

dodatku č. 1 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 objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel

i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že sjeho obsahem

souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření

tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

VV Praze dne 17 -07- m

TecHnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Petr Šmolka

DIPRO; spoi. s r.o.

Modřanská 11/1387

140 00 PRAHA 4
i
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