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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení výzkumu

(dále Dodatek)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dálejen„občanský zákonik“), mezi smluvními stranami, kterýmijsou:

VŠB — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb.,

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

IČ: 61989100

DIČ: cz 619 39 100

Zastoupená: _děkanem Fakulty strojní

(dále jen „zhotovitel")

a

Moravskoslezský automobilový klastr, 2.5.

Se sídlem: Ostrava — Poruba, Studentská 6202/17, 708 00

IČ: 27041867

DIČ: CZ27041867

Zastoupené: _prezidentem klastru

_výkonným ředitelem klastru

Za věcné plnění odpovídá: _

(dále jen „objednatel")

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení výzkumu uzavřené dne 20. 10. 2017

(dále Smlouva) následovně:

Článek I.

Zduvodnění dodatku smlouvy

1) Dle Smlouvy byla podmínkou zahájení řešení Realizační etapy 2 specifikace vybraných pracovišť

pro nasazení kolaborativních robotů objednatelem. Délka řešení Realizační etapy 2 byla stanovena

na 12 měsíců ode dne předání této specifikace zhotoviteli. Objednatel předal zhotoviteli dosud

specifikaci dvou pracovišť vtermínu 6. listopadu 2018 a 12. prosince 2018, specifikace třetího

testovacího pracoviště dosud nebyla předána. Z uvedených důvodů je nutno posunout termin

řešení Realizační etapy 2. Jelikož ale projekt končí 31. 12. 2019, dohodl se zhotovitel

s objednatelem na kompromisním termínu ukončení Realizační etapy 2 k 30. 9. 2019.
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Článek II.

Předmět dodatku

1) V Článku ||., odst. 1 b) se mění délka řešení Realizační etapy 2 následovně:

Délka řešení Realizační etapy 2 je 18 měsíců, doba plnění 1. 4. 2018— 30.9.2019.

2) V Článku ||., odst. 1 c) se mění délka řešení Realizační etapy 3 následovně:

Délka řešení Realizační Etapy 3 je 3 měsíce, doba plnění 1. 10. 2019 — 31.12.2019.

Clánek III

Závěrečné ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3) Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden obdrží

Objednatel.

4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz

dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Ostravě dne ...........'......'................ V Ostravě dne ......!J'ÝŽý/í.....

   
Za zhotovitele: Za objednatele:

 

VŠB — Technická univerzita Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr, Ls.

Fakulta strojní _rezident klastru

děkan

   
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

_ýkonný ředitel klastru
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