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Dodatek č. 1
Smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro akci

„ZŠ Vranovská - opatření proti vlhkosti"

°fedal{a)

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného

dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo dodatku objednatele: 2016/2261/OŠK/86/01

I. Statutární město Brno, Městská část Bmo-sever

Sídlo: Brno

zastoupení: tarosta MČ Bmo-sever

oprávněn k jednání ve věcech smluvních: ' místostarostka MČ

ve věcech technických:

Telefon/fax, E - mail:

IČO:

DIČ: ,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:\

(dále jen „Objednatel")

. ^

K

v 44992785f
CZ44992785

Komerční banka, a.s. Brno

19-5190900247/0100

II. SAREP a.s.

Zastoupený:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

atutární ředitel

atutární ředitel

292 95 521

CZ29295521
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I. Preambule a účel dodatku

Dne 11. 10. 2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o zpracování projektové dokumentace
č. 2016/2182/OŠK/80 (dále jen „Smlouva").

Z důvodu naplněné kapacity firmy provádějící kamerové zkoušky došlo k pozdějšímu
předání výsledků těchto zkoušek, proto požaduje zhotovitel prodloužení termínu dodání
prací.

y ,
Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavcem XV.4. Smlouvy se dohodly na
změnách Smlouvy takto:

II.

Z odstavce článku II. 1.1. a) Smlouvy se vypouští „vč. vyřízení pravomocného rozhodnutí"

Odstavce článku V. Doba plnění se mění a nově zní takto:

V.l. Doba plnění Projektu dle této smlouvy se sjednává takto:

V.1.1 zahájení: ode dne podpisu této smlouvy;

V. 1.2. ukončení:

V.l.2.1. nejpozději do 05. 12. 2016 Zhotovitel odevzdá

Objednateli předmět plnění dle čl. II. 1.1. písm. a) této Smlouvy

a bude podána Žádost o stavební povolení na příslušný stavební

úřad.

V.l.2.2. nejpozději do 14.12. 2016 Zhotovitel odevzdá Objednateli

předmět plnění dle čl. II.l.l. písm. b) této Smlouvy a vydané

Oznámení o zahájení stavebního řízení příslušným stavebním

úřadem.

PDPS bude bezplatně aktualizována do 10 dnů ode dne nabytí

právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, pokud

došlo ke změně PDPS mezi vydaným rozhodnutím stavebního

úřadu a nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Jedno vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy, které tento Dodatek č. 1 nemění, zůstávají v platnosti.
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Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.

V Brně dne
30.44- Ž04é

V dne
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