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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
„Společný depozitář v Pelhřimově
- projektová dokumentace“
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uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského
zákoníku
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1. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel,:
IČO:
bank, spojení:
č. ú,:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
hlavní projektant (AO):
tel.;
IČO:
DIČ:
bank, spojení:
č.ú.:
zápis v obchodním rejstříku:
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Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Ing, Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602419 / +420 564602205
70890749
Komerční banka, a. s,
217816633/0300

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
Ing, Arch, Petr Holub, jednatel
Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
567 310 722
25558692
CZ25558692
ČSOB, a.s. Jihlava
;
672854973/0300
vedeným Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 33452

2. Předmět dodatku
Smluvní stany se dohodli na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne
3. 1.2022 (dále jen „Smlouva):

1) Do čl. 2 Smlouvy Předmět Smlouvy se doplňují slova:
„Výkonová fáze 2a: Zhotovení modernizace dokumentace pro stavební povolení (změna
stavby před dokončením) z hlediska aktuální energetické situace:
Zhotovitel v rámci této fáze zpracuje projektovou dokumentaci rozšíření fotovoltaického systému
depozitáře na maximální rozsah pro pokrytí aktuální spotřeby depozitáře (tj. bez nutnosti
přeprodeje a bateriového ukládání energie) včetně zajištění kladných stanovisek dotčených
orgánů státní správy a vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
2) V čl. 4 Smlouvy Termíny plnění se doplňují slova:
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„4-2.3. Dokumentace změny stavby před dokončením včetně kladných stanovisek dotčených
orgánů státní správy ve Ihútě do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Do skončení
výše uvedené Ihúty zhotovitel podá žádost o vydání změny stavby před dokončením“
3) V čl. 4 Smlouvy Termíny plnění se stávající odst. 4.2.3. přečísluje na 4.2.4. a nově zní takto:
„4.2.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci
změny stavby před dokončením vydanou stavebním úřadem.“

2) V čl. 6. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se do odst. 6.2. doplňují slova:
plnění
modernizace dokumentace pro stavební povolení
z hlediska aktuální energetické situace včetně
pravomocné změny stavby před dokončením

cena
bez
DPH
107.000 Kč

DPH

22.470 Kč

cena včetně
DPH
129.470 Kč

3. Ostatní ujednání
1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č.1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platností.
2) Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého
textu tohoto Dodatku č.1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.
3) Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a
jeden pro zhotovitele.
4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly,
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
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586 Ol Jnlova
Czech Republic

22 1882/57,

"22 /

Ing. Arch. Petr Holub
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina
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