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(-'í DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1.

natel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí

779 11 0lomouc

I(:: 00299308

Smluvní strany

DIČ: CZOO299308

í»hv isob i ooeoc 9 Iwiiú ihí

Zástupce statutárního orgánu:
RNDr. Aleš Jakubec, ph.o., náměstek prímátora

2. Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, Brno, 636 00
IC:: 44994575 DIČ: CZ44994575

Zastoupen:

Ing. Jindřich Frič, ph.o., ředitel

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných i nstitucí vedeném MŠMT

1.

2.

//. Smlouva o dílo

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 21. 1. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejírnž předmětem je
vyhotovení podkladů, na jejichž základě bude vytvořen systém udržitelné dopravy dostupný všem cílovým
skupinám, který zlepší bezpečnost dopravy, zvýsí efektivitu nákladní i osobní dopravy a v rámci ochrany
životního prostředí sníží znečištění ovzduší, hladiny zvuku a spotřebu energie (dále jen ,,smlouva").
Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení podlímitní veřejné zakázky arch. č. 15099 s názvem
,,Plán udržitelné městské mobility Olomouc".
V čl. Vlll smlouvy se objednatel zavázal poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu
smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání, a poskytovat mu
všechny potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Vzhledem ke zpoždění objednatele
s předáním aktuálních dat se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu plnění, jak je uvedeno níže.

///. Změna smlouvy
S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se příloha smlouvy č. 3 - Harmonogram plnění nahrazuje
harmonogramem, který je uveden v příloze tohoto dodatku.

2. V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

1.

IV. Závěrečná ustanovenÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech,
zhotovitel po jednom stejnopisu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

příloha č. 1- Harmonogram plnění.

2.

3.
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Podpisy a otisky razítek smluvních stran
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