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DODATEK č. 2 .~-~»z.. 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 696/2019/OIR 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

-'P' š& 

I. 

Smluvní Strany 

1. Město Frenštát pod Radhoštěm 
Se sídlem: nám. Míru l, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Zastoupenz lng. Miroslav Halatin, starosta 
ICQ: 00297852 
DlC: CZ00297852 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoba oprávněnájednat ve věcech technických: 
Pam 

(dálejen ,,objednatel“) 

2. emam s.r.o. 
Se sídlem: Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 
IČO: 29284414 
DIČ; CZ29284414 
Zastoupený: Martinem Dvořáčkem, jednatelem 
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Dvořáčkem 

bankovní Spojení: 
číslo účtu: 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 70964 

(dále jen ,,zhotOvitel“) 
(Společně také „smluvní Strany“) 

uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo č. 696/2019/OIR uzavřené dne 05.12.2019, ve znění 
dodatku č. l (dále jen ,,sml0uva“) na dodávku a instalaci elektronické úřední deskyv tomto 
Znění: 

II. 

l. Původní Znění článku ll. odst. 2.l Smlouvy O dílo Se nahrazuje novým zněním 
následovněz 
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.l Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků 
a povinností objednatele Specifikovaných v této Smlouvě zhotovit dílo v následujících 
termínech: 
0 Předmět této smlouvy bude dokončen a předán objednateli způsobem uvedeným V 

čl. VI. této smlouvy nejpozději do 31. března 2020. 

Při zahájení úkonů souvisejících S plněním smlouvy bylo zjištěno, že některé 
Smlouvou požadované výrobky mají výrazně delší dodací lhůty, než bylo původně 
kontrahováno. Konkrétně se jedná O komponenty, které se vyrábějí V Číně a jejich 
výrobce z důvodu šíření koronaviru COVID-l9 uzavřel továmy, kde se tyto 
komponenty vyrábějí. Tato situace je způsobená vyšší mocí a nebyla v době podpisu 
smlouvy ze strany prodávajícího ani kupujícího známa. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

Tento dodatekje vyhotoven ve třech /3/ stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě /2/ vyhotovení a 
zhotovitel jedno / 1/ vyhotovení. 

Tento dodatekrıabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatekpřed jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což Stvrzují svými podpisy. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy Zákonné povinnosti uveřejnit dle Zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv) tento dodatek, včetně všech dalších případných 
dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní Strany se dále dohodly, že tento 
dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. Smluvní Strany dále prohlašují, že tento dodatek neupravuje obchodní 
tajemství. 

Právní jednání stanovené touto Smlouvu bylo schváleno usnesením Rady města Frenštátu 
pod Radhoštěm č. 884/35/RM/2020 ze dne 1 1.03.2020. 
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Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Blansku dne 16.03.2020 
Za objednatele: 

n n n n . . . . . n n n n . . . n n n n n . . . n ø øø 

lng. Miroslav Halatin 
Starosta 

Za zhotovitele: 

~ Digitálně podepsal Ma rtl n Martin Dvořáček 
V ' V Datum: 2020.03.l6 DV0 racek 16:39:17 +o1'oo' 

Martin Dvořáček 
jednatel 

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin 
Datum: 17.03.2020 07:45:10 +01 :O0




