
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 19. 07. 2019 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 19000340

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ; c225317628
bankovní Spojení:

účet Č.:
Zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen
ve věcech běžného plnění Smlouvy: Ing. Pavlem Borkem, Členem představenstva
Ve Věcech technických: lng. Martinem Plačkem, vedoucím střediska
číslo smlouvy zhotovitele: 100/2019



PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 07. 2019 (dále
jen „smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodu bezpečnosti provozu bude vrámci akce „RK - Zastávka Bělohorská" provedena úprava
stávajícího přechodu přes ulici Bělohorská, vblízkosti křižovatky sulicí Jedovnická, spočívající ve
vybudování středového dělicího ostrůvku.

v
CI. l.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000340 ze dne
19. 07. 2019:

1) Znění odst. (1) čl. II. se ruší a nahrazuje se zněním:
(1) Předmětem' smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro Objednatele rekonstrukci přístupové rampy na
zastávku MHD Bělohorská a dělící středový Ostrůvek na přechodu pro chodce přes ulici Bělohorská
v blízkosti křižovatky s ulicíJedovnickOu. Podrobnější specifikace viz přílohy Zadávací dokumentace, a to
dle podmínek smlouvy, Položkového rozpočtu č. 2 a Zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého
rozsahu včetně přílohy S názvem „RK - zastávka Bělohorská", vjejímž rámci je Smlouva uzav/'rána (dále
jen „dí/0").

2) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení a předání stavby včetně dokladové částí: nejpozději do 15.11.2019.

3) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 1 797 878,78 Kč bez DPH.

4) Příloha č. 1 smlouvy Se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Položkový rozpočet č. 2.



čı. ıı.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a Zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý má planost originálu a
každá Smluvní Strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3) Obě Strany prohlašují, že si Dodatek Č. 1 přečetly, Sjeho obsahem Souhlasí a že byl sepsán na
Základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvnimi Stranami.

5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 1 Zajistí objednatel.

6) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

7) Nedílnou Součásti tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet č. 2

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brněfivý V Brně dne
1 8 ˇÚQ- 2019

Ing. Ludě Borový
generáln ředitel
na Základě plné moci

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, Stavby a.S.




