
Smluvní strany

1) Objednatel:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 03. 2019

(dále jen „dodatek")

Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

<.r--
 Došlo na právni©dóělení ČZUdne. 

3 ö. 07, 2019

2) Zhotovitel: PRIMIS spol. s r. o.
sídlo: Slavíčkova 827/la, 63800 Brno
zastoupený: Ing. Patrik Meixner, jednatel
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2114592162/2700
IčO: 02402718
DIČ: CZ02402718

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 21. 03. 2019, jejímž předmětem je provedení služeb
scanování UVA helikoptérou a předat objednateli výstupy k zakázce malého rozsahu s názvem
„Scanování UVA helikoptérou" (dále jen „smlouva").

ČI. I.
Předmět dodatku

1) Z důvodu administrativního pochybení nebyla zadávací dokumentace, včetně svých příloh,
k zakázce malého rozsahu s názvem „Scanování UVA helikoptérou" upravena ve smyslu
znění „Vysvětlením zadávacích podmínek č. 2«.

2) Příloha smlouvy s názvem „Specifikace předmětu plnění" se tai< ve svých větách:

„Ročně musí být realizována 1 kampaň vtrvání 1-2 dní. Kampaní se rozumí 1-2 dny
soustředěných měření (scanování) výzkumných ploch hyperspektrálním scannerem (lx v rámci
kampaně), tepelným (3x za den) a v případě potřeby laserovým scannerem (lx v rámci
kampaně)."

„Scanování tepelným senzorem musí být realizováno opakovaně, minimálně 3x za den (bez
časového omezení jako v případě scanování prostřednictvím hyperspektálního senzoru)"

mění na:

„Ročně musí být realizována 1 kampaň vtrvání 1-3 dní. Kampaní se rozumí 1-3 dny
soustředěných měření (scanování) výzkumných ploch hyperspektrálním scannerem (lx v rámci
kampaně), tepelným +3*- za den) a v případě potřeby laserovým scannerem (lx v rámci
kampaně)." ýx
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„Scanování tepelným senzorem musí být realizováno opakovaně, minimálně lx za den (bez
časového omezení jako v případě scanování prostřednictvím hyperspektálního senzoru)"

3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených změn řídí smlouvou.
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Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 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. Smluvní strany se dohodly, že plnění
poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností
se započítají na plnění dle tohoto dodatku.

2) Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

3) Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu ze smlouvy, jelikož tato změna by nemohla
ovlivnit účast jiných dodavatelů, nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím
řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

4) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a dle 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.

5) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

Zhotovitel:

V Brně dne
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PRIMIS spol. s r. o.
Ing. Patrik eixner, jednatel
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Objednatel:

V Praze dne 2 0 -06- 2019

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
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