
\
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ev. číslo objednatele: 62-2-8284/2022

číslo zhotovitele: 3-5424/2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI. Xl.6 smlouvy o dílo

(dále jen ,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
SIdb: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon:
Fax: 950 630 207
(dále jen ,,objednatel")

a

CARTec motor, s.r.o.
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Mariánské náměstí 671/5, 617 00 Brno
Mariánské náměstí 671/5, 617 00 Brno
25583719
CZ25583719

k2xu4hd
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35796

Článek Il.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. Ill. odst. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne
16. 8. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8284/2022, ev.
č. zhotovitele 3-5424/2022 (dále jen ,,smlouva").

2. Vzhledem k existenci nepředvídaných okolnostI spočívajÍcÍch v omezených
možnostech zhotovitele s plněním díla v návaznosti na výpadek dodávek materiálů pro
výrobu náhradních dílů pro dokončení opravy (turbodmychadla) se mění termín
zhotovení a předání díla následovně:



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
ev. číslo objednatele: 62-2-8284/2022

3.
,,Termin zhotoveni a předáni řádně zhotoveného díla je do 31. 10. 2022"
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

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