
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03569/OKŘ/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23. 10. 2017 na realizaci stavby

„ZZS OK - VZ Šumperk - oprava potrubí SUV, TUV a sociálního

zařízení v I. a II. NP(t

uzavřené díe ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v píatném znění

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11.2016

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27-4228330207/0100

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spoj. s r.o.

C 4228, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

47153903
CZ47153903
Ing. Ondřejem Vepřkem , jednatelem

Spisová značka:
Se sídlem:

IC:
DIČ:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

(oba společně dále také „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03569/OKŘ/DSM ze dne 23. 10. 2017.
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03569/OKŘ/DSlť - 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ČÁST A.

č 2017/03Íq/nKŘ/nQM2Íťř ?^edPatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo
7H™v!3n0ó3f69hOK,R/DuSM’ kdy Predmetem Plnění je kompletní výměna zařízení 
zdravotně teotimckyct, mstalací v I. a II. nadzemním podlaží - výměna rozvodů
vody (studená, tepla i cirkulace) a kanalizace. Místem provádění díla je obiekt 

avotmcke záchranné služby OK VZ Šumperk, Nerudova 41, 787 01 Šumperk.

(dále jen „Smlouva o dílo").

Dne 23.

ČÁST B,

díla.sa budou dodávat sanitární příčky na WC, které oddělují jednotlivé 
kabinky sociálního zazízem. Výroba těchto sanitárních příček trvá cca 5-6 týdnů 

po presnem zaměření již hotové místnosti. Tzn. zaměření mohlo proběhnout až 
momente, kdy byly místnosti WC kompletně hotovy a obloženy dlaždicemi 

Z tohoto důvodů je montáž příček reálná až v termínu 10. 1. 2018- 15. 1, 2018

Stavební úpravy II. NP byly uvažovány s rozdělením na 2 etapy (I NP a II AIP)
pracíTveí Np'Ťrtoeta pr°V0Znícd dů]fodů Požadavek ZZS OK na rozdělení 
ínfLL ' Z' T 1 faP°vaw nedovoluje provádět práce na celém II NP 
v Plném^ rozsahu a proto nelze dílo dokončit během termínu uvedeného ve

15ZZv°nSÍ°dn7 P°Máda^ ZPÚSObené Vlimm etapování zakázkyja

S ohledem na shora uvedené se Čí III. Smlouvy o dílo mění a nově
zní:

íll.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací:

2. Termín dokončení díla:

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI, 
ustanovení Obchodních podmínek.

25. 10. 2017

17. 1.2018

lil této smlouvy platí příslušná

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č 
a zůstávají v platnosti.

2' Síá dodatek je sePsán ve 4 stejnopisech s platností originálu 

kazda smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

1.
c. 1 se nemění

, z nichž i
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Číslo smlouvy objednatele: 2017/03569/OKŘ/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 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.
Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
18. 12. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016,
Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

1 0 -01- 2018
V Olomouci dne: 12 -01- 2018 V Šumperku dne:

zhotovitel

Ing. Ondřej Vepřek
jednatel

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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