
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001 / OVZ / 20 / 007 - OD
ev. číslo VZ: ORN-39/19

DODATEK č. l
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev. číslo objednatele: 001 / OVZ / 20 / 007 - OD ze dne 02.03.2020
č. zhotovitele BKB-SOD-1284

(dále jen "dodatek")

uzavřený dle § 2586 a naši. zákona c. 89/2012 Sb. {občanský zákoník)

smluvní strany

OBJEDNATEL

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá
IC: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka; č. u:66332761/0710
(dále také jen "FNO")

ZHOTOVITEL

obchodní firma: BKB Metal, a.s.
sídlo: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 25355643 DIČ: CZ25355643

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1412.
jednající: Ing. Aleš Koňařik, předseda představenstva
bankovní spojeni: ČSOB, a.s. Ostrava č.ú. 373854703/0300

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku v následujícím znění:
l.

Předmět dodatku

Z důvodu pozastavení projekčních prací v době probíhajících opatření vzhledem k COVID 19
se výše uvedené smluvní strany dohodly na této změně smlouvy následovně:

Znění článku č. lil-Termín plnění:

Termín návrhu na rozdělení na etapy:
Termín předání DSP : do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.l
Termín předání DPS: do 3 měsíců od předáni DSP
Výkon autorského dozoru: po celou dobu realizace stavby

sir. l
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Závěrečná ustanoveni

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
smluvní strana si ponechá jedno vyhotoveni.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podepsáni oběma smluvními stranami.
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