
   
  

 
 
 

 DODATEK č. 1 SMLOUVY  O  DÍLO 
 

č. smlouvy (DMS) 876-2015-12132 
č. smlouvy zhotovitele: OV15-27/16 

 
uzavřený 

 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

 
mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“) 

 
 
 
 

ODDÍL I. 
 

 
 

1. Objednatel: Firma:                   ČR Ministerstvo zemědělství      
                           Sídlo:                    Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,                                                                                                                                                      
                           IČ:                         000200478                                                            
  Bankovní spojení: ČNB Praha 1 
                           Číslo účtu:             1226001/0710       
                           Zastoupená:          Ing. Jiřím Boháčkem  
                                                                    ředitelem odboru vnitřní správy    
                                      Ve věcech   
                                      technických:          Bc. Stanislav Kroupa 
  Tel:                        tel. 221 812 866 

  

                                                           (dále jen „objednatel“) 
           
 
2.  Zhotovitel:   Firma:                   TECHNISERV, spol. s r.o.      
                           Sídlo:                    Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 
                           IČ:                         44264020      
                                      DIČ:                       CZ44264020     
                           Bankovní spojení: xxxxxxxxxx    
                           Číslo účtu:             xxxxxxxxxx              
                           Jednající:               Ing. Lubomír Hezina- jednatel   
  
                                      Ve věcech  
                                      technických:           Ing. Jaromír Nečesaný, PhD.                                
  Tel:                        xxxxxxxxxxx    
 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. Úvod 

 

1. Na základě dohody smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke 

Smlouvě o dílo - provedení rekonstrukce stávající elektrické požární signalizace (dále 

jen „EPS“) v budově MZe Těšnov 17/65, Praha 1, včetně stavebních úprav spojených se 

zřízením EPS dle vypracované projektové dokumentace a na základě oceněného 

položkového rozpočtu, uzavřené dne 11. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“). 

 

II. Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že pozastávku uvedenou v ODDÍLE V – PLATEBNÍ 
PODMÍNKY, odst. 3, čl. b) Smlouvy může zhotovitel nahradit bankovní zárukou 
předloženou zhotovitelem objednateli do 5. pracovních dnů před datem splatnosti 
konečné faktury. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

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

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 

 smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jejím podpisem přečetly a řádně projednaly, 

a  s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.  

 

4.  Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny. 

 
 
 

 V Praze dne 23.8.2016                                           V Praze dne 23.8.2016 
 
 
 

 
 

     ………………………………                                      ………………………………. 
                Objednatel:                                                                     Zhotovitel: 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství                    TECHNISERV, spol. s r.o. 
            Ing. Jiří Boháček                                                     Ing. Lubomír Hezina 

    ředitel odboru vnitřní správy              jednatel 
   

 
 


