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Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené dne 26. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodate “ a „smlouva“)

Oddíl 1 - SMLUVNÍ STRANY

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

zastoupena: prof. Ing. Pavlem Brandštetterem, CSc., děkanem

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

(dále jen „objednatel“)

Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o.

Zastoupené: Irenou Švédovou, ředitelkou společnosti

Sídlo: 788 l l Loučná nad DesnOu — Rejhotice 72

IČ: 48391310

DIČ: CZ48391310

Bankovní spojení: ČSOB Šumperk

Číslo účtu: _

(dále jen „dodavatel“)

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dilo ze dne 26. 9. 2018,

kterým mění následující ustanovení smlouvy:

Oddíl 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V rámci konference EPE 2019 se smluvní strany dohodly na rozšíření původního předmětu

smlouvy o zajištění organizace Česko-polského semináře „Společný Česko-polský seminář

Udržitelné elektroenergetika a životní prostředí“, včetně ubytování pro 12 účastníků semináře,

rovněž ve dnech 15.5.2019 až 17.5.2019. Vrámci tohoto rozšíření předmětu smlouvy se

dodavatel zavazuje zajistit rovněž stravu vrozšířeném rozsahu pro těchto 12 účastníků

semináře, objednateli poskytne další sál včetně technického zajištění (projektor, počítač) a pro

12 účastníků semináře zajistí exkurzi na přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně vtermínu

16.5.2019 v 14:00 hodin, včetně dopravy.



2. Objednatel se za dodatkem rozšířený předmět plnění zavazuje a zaplatit dodavateli

dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále tímto dodatkem.

Oddíl 4 — CENA

1. Smluvní strany se dohodly na ceně 7.500,- Kč bez DPH za poskytnutí veškerých výše

vymezených služeb za jednoho účastníka semináře. Celková cena předmětu tohoto dodatku

tedy činí 90.000,- Kč bez DPH.

Oddíl 5 _ FAKTURACE - ÚHRADA

1. Smluvní strany se dohodly, že mimo náležitosti uvedené ve smlouvě bude faktura obsahovat

následující: „Akce v rámci projektu: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné

elektroenergetiky a životního prostředí (EPEN), reg. číslo projektu:

CZ.11.3.119/0.0/0.0/l7_027/000167l. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského

fondu pro regionální rozvoj.“

Oddíl 1 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá

dodatek okamžikem registrace v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu.

VOstravě, dne:
VOStravě, dne: , (_ _ „ ,~ „

   
za dodavateleza objednatele

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan

 



 

POVÉŘENÍ

gin-of. Eng. Pavel Brand§tetter CSc.

namzen dne

děkan Faku _ _- m (“mad 3' “_VSš) é školy báňské — Technické univerzity Ostrava,
162 61989190

 

mum pověřuje wodčkana pro studium

doc. Eng. Petra Krejčího, Ph.D.

narozeného dne_

ve smyslu ust. § 38 odst. 5 zák. č. 1 | lil WS Sb.. o vysokých škniách. \“ platném znění. jednáním za děkana Fakuhyelektrotechniky a informatiky ve všech jemu svěřených prin ech & povímmsícch. \čctně těch právních úkonů.ke kterýmjc třeba písemné formy s tím. že děkan \._\_'slm ně pm (zí-uje proděkana k podpisu takových právních úkonů.

V Ostravě dne: !. 9. 3017

  
prof. Ing. „ mndštener. (‘Sc.

děkan fakulty

Pmé’eni v celém rozsahu přijímám.

VOstravě dne: 1 9.2017

 

doc. Ing. Petr Krejčí. Ph.D.

proděkan pro studium

statutární zástupce děkana




