Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo v podobě zajišťování výkonu odtahové služby na území hlavního
města Prahy, ze dne 31.5. 2012
uzavřené v souladu s výsledky otevřeného řízení o zadání nadlimitní veřejné zakázky dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle ustanovení§ 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:
Objednatelem:
Správou služeb hlavního města Prahy
příspěvkovou organizací
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupenou ředitelem Ing.Josefem Juránkem
IČ:70889660
DIČ: CZ70889660
na straně jedné
(dále jen „Objednatel")
a
Zhotovitel:
Autoklub Bohemia Assistance, a.s.
se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4 - Krč
zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze odd.B, vložka č. 2787
zastoupenou předsedou představenstva Ing. Josefem Přibylem a členkou představenstva
Ing.Janou Rudolfovou
IČO:61859559
DIČ:CZ61859559
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel")
v tomto znění:

I.
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění obsah příloh původní Smlouvy o dílo v podobě
zajišťování výkonu odtahové služby na území hlavního města Prahy, ze dne
31.5.2012, mezi uvedenými smluvními stranami.
2. Současně s platností a účinností tohoto dodatku se mění obsah příloh původní
Smlouvy o dílo v podobě zajišťování výkonu odtahové služby na území hlavního
města Prahy, ze dne 31. 5. 2012 tak, že se původní formuláře nazvané „PROTOKOL

O ODTAŽENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA" a „PROTOKOL O ODTAHU
VOZIDLA" nahrazují formulářem novým, nazvaným „PROTOKOL O ODTAHU
VOZIDLA", který má odlišný obsah a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní obsah příloh a ustanovení Smlouvy o dílo v podobě zajišťování výkonu
odtahové služby na území hlavního města Prahy, ze dne 31. 5. 2012 se nemění
a zůstávají i nadále platná a účinná.
II.
I. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) výtiscích.
2. Obě smluvní strany s obsahem tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

V Praze dne

2 6. 11. 2012

---------

ODTAHOVÁ SLUŽBA

PROTOKOL O ODTAHU VOZIDLA č.

provozovatel:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
II'.:: 00 06 45 81

zastoupený:
Správou služeb
hl. m. Prahy
příspěvkovou organizaci se sídlem:
Kundratka 19, 180 00 Praha 8

II'.:: 70 88 96 60
Odtahová služba je provozovana na základě koncesních listin
ev. č. 31000 I 0-025872002, ev. č. 3100 I 0-025882002
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