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KE SMLOUVĚ o DODÁVCE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ č. 578/19-346-01

ZE DNE 7. 5. 2019

 

 

SMLUVNÍ STRANY:

' ' _1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

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

zastoupena: * prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní

' . * IČO: * * 61989100

Í—DIČ: I C261989100

' (dále jen „Objednatei“) a

2. lkovosvn MAS Machine Tools, a.s.

se sídlem: _ náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí

_zápis v obchodním rejstříku (je-Ii): Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2406

. zastoupen: ' předseda představenstva

IČO: 07333536

DIČ: _ ' C207333536

_ID datové schránky (je-ii): 8widigz

bankovní spojení: ' „ J&T Banka, a.s., Praha 8

c.u.:

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále V této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

 

 

  
 

_1. Objednatel a DodaVatel uzavřeli dne 17. 5. 2019 Smlouvu o dodávce přístrojového vybavení č. 578/19- ~

30346-01, jejímz ucelem je dodávka CNC obráběcího centra v rámci realizace projektu „Dobudování

infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMT VSB-TUO“ (dále jen „Smlouva“)v.

2. CNC obráběcí centrum, které je předmětem Smlouvy, bude instalováno do přístavby budovy CPIT TL1

v areálu Objednatele. Výstavba této budovy probíhá. Die předpokladu měla být bu'dova přístavby CPIT

TL1 dokončena 12. září 2019, kdy také mohl Dodavatel nejdříve CNC obráběcí centrum nainstalovat.

Realizace přístavby budovy CPIT TL1 byla však, z důvodu okolností, které nemohl Objednatel předvídat,

prodloužena a prostory pro řádnou instalaci CNC obráběcího centra budou Dodavateli kdispozici od

21.10.2019. Z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit dobu Plnění, a to o dobu, kdy Dodavatel nemohl
Ivt

CNC obráběcí centrum v místě Plnění instalovat, tedy o 14 kalendarnlch dnů.

Zároveň Objednatel mění osobu oprávněnou za něj vystupovat ve věcech technických.

_4._ Smlaní strany se proto dohodly na této změně SmlouW:

 



 

 

1. Článek III. DOBAAMÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 se mění a nově zní takto: .

Dodavatel se zavazuje provést Plnění, tj. předat Objednateli zařízení dle odst. 1. článku II. Smlouvy

včetně instalace a dalších činností vyjmenovaných v odst. 2. článku II. Smlouvy, a to do 160 „_ '

IV! rrv.

kalendarmch dnů ode dne nabytI ucinnosti této smlouvy.

2. článek IV. PROVEDENÍ PLNĚNÍ, odst. 6' se mění a nově zní takto: ,

Insta'lace'zbožív místě plnění může proběhnout nejdříve od 21.10.2019.

3.‘ Osoba oprávněná ve věcech technických uvedená včl. VII. KONTAKTNÍ OSOBY odst. 2.‘

písm. a) se mění a nově jím je: _

- ve věCech techniclg'gch

 

UstanoveníSmlouvy 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 Ostravé dne v “ 'V Sezimově Ústí dne

    

 

za Objednateie _ za Dodavatele

prof. Ing. _Ivo Hlavatý, Ph.D.

děkan Fakulty strojní předseda představenstva
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