
Smluvní strany

Česká republika - Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná: Mgr. Jan Louška, ředitel
IČ: 75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojeni: ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasňání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba:

ID datové schránky: ir5hkiz

(dále jen ,,objednatel")

a

Astalon, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
25057
se sídlem:
jehož jménem jedná:

lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
kontaktní osoba včetně údajů:

ID datové schránky:

Hůrka 54, 530 02 Pardubice

yesnscg

(dále jen ,,zhotovitel")
(dohromady dále jen ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. ZZ-380-20/R-2017 ze dne 5. 10. 2017 (dále jen ,,Smlouva"),

dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších
obecně platných právních předpisů, a to v rozsahu (dále jen ,,Dodatek č. l"):

ČI. l.

1. Smluvní strany se, vzhledem k překážkám na straně objednatele, dohodly, na nás|edujÍcÍch
změnách Smlouvy:

a. předání části díla, které souvisí s projektovou dokumentaci a inženýrkou činností, a
které je ve článku ll. odst. 1 Smlouvy limitováno termínem pěti měsíců od podpisu



Smlouvy, se prodlužuje. Smluvní strany si tímto Dodatkem č. 1 ujednávají, že
termín předání části díla podle předchozí věty se prodlužuje nejdéle do 31.7.2018.

2. Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění.

ČI. Il.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Učinnosti
pak nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany souhlasi s tím, že Dodatek č. 1 bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění
zajisti objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tisni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
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