
Smlouva je uzavřena písemně

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník")

DODATEK C. 1 SMLOUVY O DILO Č.: 62-2-8245/2022
l. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Česká republika Obchodní firma: Jiří Boháč
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: Čebín 452
Zubatého 685/1, 614 00 Brno 664 23 Čebín

Zastoupená: pIk. Ing. Jiří Pelikán Statutární orgán:

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Kontaktní osoba:

Podniká na základě ŽL vydaného Městským
úřadem Kuřim

Bankovní spojeni ČNB, pobočka Brno Bankovní spojeni:
Číslo účtu: 10039881/0710 Číslo účtu:

IČO: 70884099 IČO: 69661275
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ:
DS: ybiaiuv DS: nemá

Il. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění dodací lhůta, a to do 14. 10. 2022, vzhledem k omezeným možnostem zhotovitele v
návaznosti na výpadek dodávek materiálu pro výrobu dveří. Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodací lhůta:

do 14.10. 2022

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzuji, že přistupuji na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit
občanským zákoníkem. Účastnici jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by
mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni a účinnosti dnem jeho uveřejněni dle 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 avšak s výjimkou ujednáni dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem
uzavřeni tohoto dodatku.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a podle Nařízeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních Udajů).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (l) 3hotovite|.


