
DODATEK Č. IK OBJEDNÁVCE

vedené u Zhotovitele pod č. S 2022/0502, OBJ 7/2022

vedené u Objednatele pod č. 280/2022

l. SMLUVNÍ STRANY

Město Pohořelice

se sídlem: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

IČO: 00283509

statutární zástupce: Be. Miroslav Novák, DiS., starosta

(dále jen ,,Objednatel")

a

Eurovision, a.s.

se sídlem: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

korespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

IČO: 27691845

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5056

statutární zástupce: Mgr. David Šeich, člen představenstva

(dále jen ,,Zhotovitel")
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ll. PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k objednávce ze dne
27. 4. 2022, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci do Národního plánu obnovy
pro akci s názvem ,,Rekonstrukce objektu bývalé mš Nová Ves pro zřízení dětské
skupiny" (dále jen jako ,,Objednávka").

2. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách Objednávky uvedených v tomto
Dodatku č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla a její fakturace.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění Objednávky'

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za předmět plnění ve výši 99 000,- KČ
bez DPH, s tím, že je Částka pro účely fakturace rozdělena na dvě části, a to cena za
zpracování studie proveditelnosti a cena za zpracování žádosti o dotaci.

Za zpracování studie proveditelnosti se Objednatel zavazuje zaplatit
Zhotoviteli částku 20 000,- Kč bez DPH. Nárok na platbu ve výši 20 000,- KČ
bez DPH vzniká Zhotoviteli dnem elektronického odevzdání studie proveditelnosti
Objednateli. Za zpracování žádosti o dotaci se Objednatel zavazuje zaplatit
Zhotoviteli částku 79 000,- KČ bez DPH. Nárok na platbu ve výši 79 000,- KČ bez
DPH vzniká Zhotoviteli dnem řádného podání a zaregistrování žádosti o dotaci
v Systému.

lV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení Objednávky zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že ujednání v něm
uvedená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na
základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany
připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami, ledaže je některá ze smluvních stran subjektem povinným dle zákona
č. 40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v takovém případě nabývá
dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění dodatku v případě
potřeby zajistí Objednatel.

Objednatel Zhotovitel

V Pohořelicích dne 1.6.2022

0 0

Be. roslav Nová DiS., starosta
Město pohoře

V Brně dne 1.6.2022

0 0 0

Mgr. David Šeich, člen představenstva
Eurovision, a.s.
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