Čj. KRPA- 23402-12/ČJ-2016-0000VZ-V

Výtisk č. 1/3
Počet listů: 2
Přílohy: 0

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění oprav plavební techniky
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany
1) Poskytovatel:
Tomáš Holoubek
se sídlem :
zapsaná:

Říčany, Za Horou 464, PSČ 664 82
v živnostenském rejstříku živnostenského odboru Městského úřadu
v Rosicích, čj. MR-OZU/1363/2011/4, Sp.zn. MR- OZU/1363/2011
IČO :
873 81 176
DIČ:
CZ8206204028
zastoupený:
Tomášem H o l o u b k e m
adresa provozovny: Na láně 55, 664 11 Zbýšov u Brna
bankovní spojení:
Komerční banka směr. č. 0100
číslo účtu:
43-8168400207
telefon:
736 720 979
e-mail:
info@lodni-servis.cz

(dále jen „poskytovatel“)
a
2) Objednatel:
Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
se sídlem:
Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 21
IČO:
751 51 472
DIČ:
CZ75151472
zastoupený:
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku
plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m
adresa:
Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
bankovní spojení:
ČNB směr č . 0710
číslo účtu:
3509881
tel:
974 823 250-4
fax:
974 823 257
e-mail:
krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)
uzavírají

tento dodatek č.1 o změně článku 6 písm. e) smlouvy o dílo

6 ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ
a) Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z nich vyplývající občanským

zákoníkem, v platném znění a ostatními platnými právními předpisy ČR.
b) Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá vliv na právní účinnost ostatních
smluvních ustanovení. Smluvní účastníci se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné
ustanovení takovou úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To
platí rovněž pro případ věcí smlouvou neupravených.
c) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a
poskytovatel jeden stejnopis.
e) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do vyčerpání celkové
finanční částky stanovené pro předmět plnění veřejné zakázky a nabývá platnosti a účinnosti
dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel
obdrží jeden výtisk a odběratel dva výtisky.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č.j. KRPA-23402-9/ČJ-2016-0000VZ-V zůstávají
beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli a jeho text
odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Říčanech dne 23. 12. 2016

V Praze dne 22. 12. 2016

Za poskytovatele:

Za objednatele:

.....................................................

..............................................................

Tomáš Holoubek

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
pro ekonomiku

