
DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 574/2018
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 374254-CZT-003-DOD-001

Článek I.
Smluvní strany

Objednateš:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Č. ú.:
(dále jen ,,objednatel")

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín

starosta města

starosta města
stavební technik pověřeného odboru

00304450
CZ00304450

Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupena:

Zastoupenŕ
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1

jednatelé společnosti

48588733
CZ48588733

Číslo účtu:
zapsána v obchod ním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 14051
(dále jen ,,zhotovitel")

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

) MÍSTO PLNĚNĹVZ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

,,Cyklostezka Rokytenka, l. etapa - Visutá cyklo lávka
přes řeku Bečvu" - projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY l

I

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
S

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
,,

1 700 000 KČ bez DPH



EVIDENČNÍČÍSLO VZ MUVS - S 24075/2018

Článek Il.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2018 smlouvu o dílo na zpracováni projektové dokumentace
pod názvem ,,Cyklostezka Rokytenka, I. etapa - Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu" - projektová
dokumentace (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku lV. ,,Doba a místo plnění", bod. 1., pÍsm. c a d) -
dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

C) DUR PO do 30. 05. 2021

d) lČ směřujÍcÍ k podáni žádosti UR - 30. 11. 2021

Ill.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ujednáni smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ,,registr smluv").

4. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

5. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (obecní zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele: za zhotovitele:

Ve Vsetíně dn,Ľ .BE.

starosta

2020 V d,,. 2 5. 06. 2020

jednatelé společnosti

-2-


