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Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel  Královéhradecký kraj

IČO    708 89 546

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupen   Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel  AUTOCONT a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě pod spisovou značkou B11012

IČO   043 08 697

DIČ   CZ04308697

se sídlem  Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen  Ing. Martinem Stejskalem, členem představenstva

Ing. Mgr. Ondřejem Matuštíkem, Ph.D., členem představenstva

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky

s názvem Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – dodávka HW, která byla

uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008549, smlouvu o dílo

(smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně osob, které jsou oprávněnými zástupci smluvních stran dle

článku 7 odst. 3 smlouvy o dílo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3

ZZVZ.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Za subjekt dle článku 3 odst. 2 třetí odrážka ve smyslu článku 7 odst. 3 smlouvy o dílo je oprávněným

zástupcem pro podpis předávacích protokolů následující osoba:

                                                                             

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. V listinné podobě je tento dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost

originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, tři objednatel.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv v souladu s § 5 a násl. 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.

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou

jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto

tvrzení připojují své podpisy.

6. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady

Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele      Za zhotovitele

V Hradci Králové dne ………    V             dne

………………….             

Mgr. Martin Červíček     Ing. Martin Stejskal

hejtman      člen představenstva

        

Ing. Mgr. Ondřej Matuštík, Ph.D.,

člen představenstva
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