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DODATEK Č. 1
SMLOUVY
O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP, na akci
„Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice"

Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci technické:
Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

miw
4MÍ

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy
pověřen ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
Ing. Jiří Benda, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602276
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel:
Radek Hess
se sídlem:
Sázava 15, 393 01 Nový Rychnov
osvědčení o odborné způsobilosti (ev. číslo): ITI/494/KOO/2016
Tel:
775 662 509
IČ9:
76140164
DIČ:
neplátce
Bankovní spojení:
Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu :
156394421/0600

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora
BOZP ze dne 5.6.2018 (dále jen „Smlouva") z důvodu prodloužení stavby:
1) V čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se slova :
„Cena celkem 30 000, - Kč
Slovy: třicettisíc korun českých
v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy:
„Cena celkem 42 000, - Kč
Slovy: čtyřicetdvatisíc korun českých"
V čl. 5. Smlouvy se slova: „Předpokládaný termín zahájení prací: červenec ” ruší a nahrazují slovy
„předpokládaný termín realizace stavby: srpen 2018 - únor 2019
III.

Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

1 z2

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv
v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku včetně podpisů
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou,
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
4) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden a objednatel
dva stejnopisy.
5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

V Jihlavě dne

19, 02. 2019

V Jihlavě dne

1-9. 02. 2019

Dodavatel:

Za Objednatele:

Radek Hess

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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