
Dodatek č. 1

k Rámcové smlouvě o dílo č. S 38/18-010-01

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství (dále také FBI)

Sídlo: Lumírová 13, 700 30 Ostrava — Výškovice

Zasouenp: __děm

IČO: 61989100; DIČ: CZ61989100

Kontaktní OSOba: _

(dá/e také/en „objednatel“ nebo „ VŠB-TUO?

 

2. Zhotovitel:

Název společnosti/jméno a příjmení RSBP spol. s.r.o.

Sídlo: Pikartská 1337‘ 7. Ostrava _7 Radvanice 716 ()()

1C: 45190508

DIC‘: (“245190508

lD datové schránky: lgxydrfw

Bzmkmní spojení: lx'mnerční banka 051mm

Jmeno osob) oprávněnéjednat za zhotm itclc: _

řec 110 RSBP

(dá/ujali :/10/u1'1'/v/)

 
 



II. Předmět dodatku

Smluvní stranv uzavírají dle Článku IX. odstavce 2 Rameove smlouvy o dílo ze dne 23. 10.

3018 (dále jen jako ..Smlouva"). tento Dodatek č. l (dále jen „Dodatek č. l"). kterým se

smlouva meni následovně:

]. \' článku VII. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy se odstav ee l mění a bude

mit následovně:

]. Smlouva se u/avna na dobu určitou. Plnční smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí

účinnosti smlouvv. smlouva se uzavírá s platností do 22. 03.2019.

lll. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek C. ] nabývat platnost a účinnost ode dne podpisu obema smluvními

stranami.

2. Ostatní ustanoveni smlouvy tímto Dodatkem &. ] nejsou nedotknute a zustavaji

v platnosti nezměněné.

Tento Dodatek č. l je vyhotovený ve dvou vyhotoveních. 7. nichž každý má platnostU
J

originalu a každá smluvní strana olxlržíjedno její \ _vhotoveni.

4. Tento Dodatek Č. 1 tvoří neoddělitelnou část smlouvy.

5. Smluv ní stran) prohlašují. že si tento Dodatek &. ] smlouvv před jeho podpisem přečetli.

byl uyaví'env po \'Aaiemnem projednání. byl sepsaný podle jejich skutečne a svobodne

vule. jeho obsahu pom/uměli a na znak souhlasu s nim oprávnění 7astupei smluvních

stran připojují sve vlastnm'uční podpis_v.

\“ ()strave dne................... \' ()stravčdne

[a objednatele: Za zhotovitele:

 

dekan FBI ředitel RSBP

 


