
DODATEK č 1

ke Smlouvě O dílo
evidované u objednatele pod číslem: S-3055/KŘŰ/2014

evidované u zhotovitele pod číslem: 1354/14

Smluvní Strany

Středočeský kraj
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic
11 veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení:

(dále jen ,,objednatel“)

8.

MÚZO Praha s.r.o.

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli společnosti

IČ:49622897
'

DIČ; CZ49622897
bankovní spojení:

(dále jen ,,zhot0vitel“)

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanSký zákoník“) a Zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech
souvisejících S právem autorským a 0 změně některých zákonů (dále jen „autorský
zákon“), a to vzhledem k ukončení doby plnění Smlouvy k 31.12.2016 tento dodatek č. 1,

jímž se mění stávající znění předmětné smlouvy takto:

II

Článek 1 „Předmět plnění“, odstavec 1.2 nově zní:

1.2 Ke dni uzavření této smlouvy se jedná o:

a) 1.266 PO (995 obecních škol a školských Zařízení, 187 krajských škol a školských
zařízení a 84 neškolských krajských PO) v rámci plnění dle odstavce 1.1 písmene
a),

b) 1.182 PO RgŠ (995 obecních škol a školských zařízení a 187 krajských škol a
školských zařízení a cca 2300 jejich součástí) v rámci plnění dle odstavce 1.1

písmene b).

Článek 2 ,,Rozsah, čas a místo plnění“, odstavec 2.1 nově zní:

2.1. Dohodnutá doba plnění je ihned po podpisu této smlouvy do 31.12.2017. Doba
plnění skončí S ukončením a předáním prací za 4. čtvrtletí 2017.

II.

1



Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ze dne 20.11.2014 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena
a zůstávají beze Změny V platnosti.

III.

VTento dodatek č. 1 se vyhotovuje V pěti Stejnopisech, Z nichž tři obdrzí objednatel a dva
zhotovitel.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1.1.2017.

V.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly a S jeho obsahem, tak jak je Sepsán,
souhlasí a shodně prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou vůli a na důkaz toho k němu
připojuji své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Zhotovitel: Objednatel:

MÚZO Praha S.r.o. Středočeský kraj

Ing. Petr Žľaoral, Jan Marsık Ing. Zuzana Moravcıkova
jednatelé náměstkyně hejtmana pro oblast investic

a veřejných zakázek

Pralııı S. r. 0.

Pøıifiøkýøh včznˇnů 15 STŘEDOČESKÝ KRAJ
110 00 Praha 1 150 21 Praha 5, Zborovská 11

2


