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DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 516/18-400-01 ZE DNE 17. 8. 2018

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech

smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“).

I.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

_,rektorem

61989100

čsos a.s.

 

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

+ 420 596 971 111

předseda představenstva

člen představenstva

451 92 464

CZ45192464

B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravé

Raiffeisenbank, č.ú.:

předseda představenstva

en představenstva

 

  

  en představenstva

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 516/18-400-01, jejímž účelem je

provedení stavby „Platforma nových technologií CPIT — TL3“ při realizaci projektu „Platforma nových

technologií FEI CPIT TL3“ (déle jen „Smlouva“), dne 3. 12. 2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1

pod ev. č. 516/18-400-02.

2. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

III.

Změna Smlouvy

U osob pověřených za objednatele k 'ednání ve věcech technických a realizace stavby

Osoby pověřené za objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedené včlánku

smlouvy č. 1. Smluvn/stranytedy nově jsou:
 

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:
  
 

 



XVII.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek

nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

V Ostravě dne V Ostravě dne  

  

za zhotovitele   za objednatele
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