S00JP01E42F2

S00JP01E42F2

Dodatek č. 1 „Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš “

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zastoupené:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

00283924
CZ00283924

(dále Jen „objednatel")

CROSS Zlín, a.s.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
Ing. Karel Hostaša, key account manager
/

CZ60715286
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400220968
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, na realizaci stavebních prací
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Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš“
I. PREAMBULE:

Dne 12. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností CROSS Zlín,
a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400220968, na základě které je zhotovitelem
poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „Měření^úsekové rychlosti, Zlín, Salaš".
V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti
původním zadávacím podmínkám.

1 'ž?

2

Dodatek č. 1 „Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš'

Zdůvodnění posunutí termínu stavebních prací;
na místě předmětu plnění nejsou zatím vybudovány přípojky el. sítě. Tyto přípojky zajišťuje
společnost EG.D, a.s. Z tohoto důvodu není (bez vlastního zavinění) zhotovitel schopen dokončit
stavební práce ve smluveném termínu
Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 4400220968 ze dne 12. 4. 2022 (dále jen „smlouva").
II. PREDMET DODATKU
Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:
1. Článek 3.3. Ukončení provedení díla
Nové znění: nejpozdějí do 30.11. 2022.
III. ZAVERECNA USTANOVENI
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel
obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že
ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření Dodatku č. 1;
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:
Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 18. 7. 2022 č.j. 62/14R/2022

Ve Zlíně dne

25 0 7 2 2

Ve Zlíně dne

19 0 7 2 2

objednatel
statutární měs to Zlín

zhotovitel
CROSS Zlín, a.s.

Michal Cí^k

Ing. Tomáš .^řík
předseda jWedstavenstva

