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Dodatek č. 3

ke Smlouvě o provedení výzkumu

(dále Dodatek č. 3)

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

(dále jen„občanský zákoník"), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

Za věcné plnění odpovídá:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

Za věcné plnění odpovídá:

VŠB — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

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

17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 00

619 89 100

CZ 619 89 100

prof. Ing. lvo Hlavatým, Ph.D., děkanem Fakulty strojní

(dále jen ,,zhotovitel”)

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Ostrava — Poruba, Studentská 6202/17, 708 00

27041867

CZZ7041867

_,prezidentem klastru

, výkonným ředitelem klastru

(dále jen „objednatel")

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

(dále Smlouva), Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 9. 2019 této smlouvy

následovně:

Článek I.

Zdůvodnění Dodatku č. 3 Smlouvy

1) Z důvodu zvýšení technických nároku na řešení, ke kterým se došlo ve vazbě na jednání

s průmyslovými partnery a z důvodů různých komplikací při vyhlašování výběrových řízení

zhotovitelem, došlo k prodloužení termínů dodání technických komponentů pro nutné testování

od vysoutěžených subdodavatelů. Vzájemnou dohodou obou stran se prodlužuje termín ukončení

všech fází projektu na 31. 3. 2020.
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Článek 11.

Předmět Dodatku č. 3

1) V Článku ||., odst. 1 b) a IC) Smlouvy se obě etapy (2. a 3.) slučují a celková délka řešení se mění na

24 měsíců.

Doba plněníje od 1. 4. 2018 — 31.03. 2020.

Clánek III

Závěrečné ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

2) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

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

Objednatel.

4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 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...... '. ............

“ za Obje-dnatele...

VŠB — Technická univerzita Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr, 2. s.

Fakulta strojní _prezídent klastru

prof.Ing. Ivo Hlavatý, PH.D., děkan

     

 

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

_výkonný ředitel klastru
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