C-191-01/18

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 30. 5. 2018
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
Objednatel:
Sídlo:
Zapsaný:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
60460580
CZ60460580
dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsaný:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto-Město
C 464 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
, jednatelem společnosti
15028909
CZ15028909
wfdztwy

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).
Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 4,
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce
„Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu CBO Těchonín č. 44“ uzavřené mezi výše
uvedenými smluvními stranami dne 30. 5. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění
následujícím způsobem:
1) V článku III. Cena díla se ruší cena za výkon autorského dozoru
Kč / hod. x
hodin =
Kč a celková cena 864 000 Kč a nahrazují se tímto zněním:
Cena za výkon autorského dozoru

Kč / hod. x
1

hod.):

Kč

C-191-01/18
901 200 Kč

Celková cena bez DPH:
slovy: „devětsetjednatisícdvěstě korun českých“.

2) V článku VI. Zvláštní ujednání se ruší odst. 4. a nahrazuje se novým zněním:
Cena za výkon AD je
Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Cena bude uvedena
jako samostatná položka a bude součástí celkové ceny díla. Maximální celková výše
odpracovaných hodin AD však nesmí přesáhnout 192 hodin. Rozsah AD dále obsahuje účast
na kontrolních dnech, a to maximálně 50x.
Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném
znění zajistí objednatel.
V Praze

V Praze

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

jednatel společnosti
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