
Operátor ICT, a.s.

sídlo: Dělnická 213/12,
učo: 02795281

DIČ: CZ02795281

zapsaná v obchodním r

zastoupená Michalem

místopředsedkyní před

(dále jen "ObjednateI")

Grant Thornton Advisory s.r.o.

sldlo: Jindřišská 937/16, PSČ 110 00 Praha 1

IČO: 26513960

DIČ: CZ26513960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 86927

zastoupená Ing. Michalem Benešem, prokuristou

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně též jako „smIuvnl strany")

Úvod

Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování „Studie

proveditelnosti k projektu Systém monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství hl. m. Prahy" (dále

jen „smlouva o dilo"). Při uzavírání smlouvy a následném předání podkladů ze strany objednatele došlo
na straně objednatele k průtahům, jejíchž následkem je objektivní nemožnost dodržení terminu

realizace prvni fáze studie. Na základě tohoto dodatku tedy dochází k prodloužení termínu realizace

první fáze studie tak, aby tento termín činil původně plánovanou lhůtu pro realizaci první fáze studie.

V návazností na tuto skutečnost se smluvní strany v souladu s čl. IX. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na

uzavření tohoto

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo.

I.

Předmět Dodatku

1. Čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se upravuje tak, že nyní znl:

„
Term/n realizace prvnífáze je 5. 11. 2018.

"

2. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

||.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech splatností originálu, znichž Objednatel a

Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

PSČ 170 oo Praha 7

ejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou,
stavenstva

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
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2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se kjeho předmětu.

3. Zástupci smluvních stran si tento dodatek přečetli a na důkaz svého souhlasu sním k němu

připojují své vlastnoruční podpisy.
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