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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo(dále jen „dodatek“)uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Občanský zákoník“)
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou městatelefon:email:
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.
sídlo: Křižíkova 2989/68a, 612 00 BrnoIČ: 63473542DIČ: CZ63473542Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn B 1671Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šimek, statutární ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hřebíčektelefon:email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Čl. I.Rozsah dodatku ke Smlouvě o dílo
1.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejnézakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina
dne 08. 10. 2018 (dále jen „smlouva“).

1.2 Článek IV smlouvy, Doba a místo plnění, bod 4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo v rozsahu dle smlouvy a nabídkovéhorozpočtu, a to nejpozději do 31. 01. 2019.
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Čl. II.Závěrečná ustanovení
2.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnemzveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systémuregistru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.2. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účelytohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebojiných elektronických zpráv.
2.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvouvýtiscích.
2.4. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.5. Pokud by některé z ustanovení této Smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným,nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovémpřípadě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslua účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
2.6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle anikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli,je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2.7. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
2.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním této Smlouvy na internetových stránkáchobjednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městemBílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, akterá obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datumjejího uzavření.
2.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodnítajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím.
2.11. Nedílnou součástí této smlouvy je:a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele
2.12. Tato smlouva byla schválena radou města Bílina dne 15. 01. 2019, č. usnesení 37

V Bílině, dne 28.01.2019 V Brně, dne 31.01.2019
Město Bílina GRADIOR TECH a.s.

__________________________________ _____________________Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, Ing. Miroslav Šimek,starostka města statutární ředitel




