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SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVEBNETECHNICKÉHO PRŮZKUMu
uzavřaná dle ustanoveni § 2586 a násl. zíkkona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, W! zíiěnl pozdějších pí'edpíaů (dáíe jen

,,oz'),

Objednatel:
Sídlo:
Jedriaiící ž pověření:
íčo:
Dlč:

Smluvní strany

8tředni škola elektrot*chniky a strojírenství
Jesenická 3067/1, 1 06 0ů Praha 10
Ing. Bc. Simony Nesvadbové, Ph.D-, ředitelky
00639"l 33
CZOO639133

v dalším textu smlouvy uváděna roví?iěž iako Ilobjednatel"
a

Zhotoyltel:
Sídlo:
Statutéirí'íí zástupce:
Ič0:
Dlč:

ATP8, s.r.o.
Leskovecká 287, 155 21 Praha 5
Ing. Fedor Rusňak, jednatel společnosti
271 00693
C!27100893

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel", společně s objednatelem dále jen ,,smluvnl
straný"

1.

Předmět plněm

1 . Smluvní strany sa dohodly na uzavření této smlouvy o provedení stavebnětechnické průzkumu (dále
označována jen iako ,,smlouva"), na základě k€eré se zhotovitel zavazuje reelízovat plněm s názvem
,,Stavebnětechnický prúzkum na Střední škole elektrotechntky a stroJírenství, Jesenická
3067/1",

2. Pď'edmétem plněrí této smlouvy je stavebně technický průzkum a zajišt(nI podkladových dat pro
reálné posouzeííí stávajícího stavu obJektu ve Středm škole elektrotechníky a strojírenství,
Jesenická 30fi7/t

3. Podrobná specifikace rozsahu prací je uvedena v př{loze č. 1 této smlouvy.

(
(

ll.

Podrmnky zhotovov4ní plněm

1, Zhotovitel je povineri při prováděm plnění:
postupovat s odbornou péčí,
dodržovat platné právní prííidpisy, technické normy, ínterní předpisy objedriatele a podmínky
této smlouvy, normy, srněrriice, předpisy, právm předpisy, rozhodnuti, postupy platné v dob4g
provádéní plnění,
vzniklé odpady likvídovat v gouladu s platnou Isgíglativou,
řídít se výchozími podklady objedriateie, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávriěných
pracovniků smluvmch stran,
vždy neprodleně poM, co od objedriatele nebo třeU osoby obdrží jakékoli podklady a pokynybý

lějivztahuJícl se k jeho plněnEm dls h!ito smlouvy, nejpozději však pffid zahájením poskpování
příslušného plnění (nebo jeho části), prověňt zda podklady a pokyny obJednatele nernaji vady
pro účel jeho plněríí díe této smlouvy a v případě, že takové vady zjistl neprodleně o tom

*

*

Stráríka 1 z 6



objednateíe písemně vyrozurnět? Objednatel je na požádánl zhotovite!e povinen k torni?i v
odpovídajicí obvyklá Ihůtě, dodatečně požadovaně dokurrienty předložit nebo zaiistit.

2. PředmM plnění musí splňovat:
všechny podmínky uvedené v právrích předpisech platných pro daný typ plríění v době jeho
realízace,

všechny normy, směrnice, předpisy, zákony, rozhodnutl, podmínky uvederié v podkladech,
které objedriatel zhotovíteD předal,
ustanoveri[ této smlouvy.

3. Výkon speciálních člnností, může zhotovítel zabezpečovat formou poddodávky. V tomto případě ručí
za řádné plněrií stejně, jako kdyby příslušné plnéní prováděl sám. Objednatel si vyhrazuie právo na
odsouh?asení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovítele, vbtně práva předem odmítnout plněm
zhotovítele prostřednictvírn konkrétně určeného poddodavatele. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr
a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a je povinen vést a prCiběžně aktualizovat reálný seznam
všech pciddodavatelů včetně výše jejich podílu na plněm smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedenl plněrí díe této smlouvy uvedené shora
v tomto odstavcí řádně pmstudoval ještě před uzavrením této smlouvy a že shora uvadené podklady
domatečně specifikuj[ předmět plněni tak, že je zhotovítel schopen podle shora uvedených podklaó
realizoval bezvadné plněríí. Jestlíže se í pbs toto prohlášení zhotovitele v průběhu prováděm pW,nl
ukáže, že podklady specifikující předmět plnění isou riedostatečné nebo rievhodné, zavazuje se
zhotovitel na takové vady pdkladů specífikujících předmět plnění upozornit bezodkíadně
objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel neaá zhotovítell písemný
pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pm píovedení plnění -se prodlužuje o počet dní 'prodlerií
objednatele s udělemm pokynu.

5. Zhotovítel se zavazuje real?zovat plnění prostřednk:tvím odborně způsobilé osoby. Zhoto'vítel je
oprávněrí nahradit tuto osobu jinou osobou s Um, že ííová odpovědná osoba musí splňovat odbornou
způsobiíost v minimálriím rozsahu iako původril oprávněná osoba. Změna osoby 'musí být předem
projednáne a odsouhlasena obJsdnatelern.

*

í+

š

(
(

Ill.

Součinnost objednatele

t Objednatel je povínen poskytnout zhotovíteíí Inforrriacs, týkapcí se zhotovitelem realizovaného
předrnětu pínění, a součinnost při zlskávání případných dalších riutných podkladů pro prováděríí
plněni. Objednatel zajísU poskytnu'U potřebné součínnosti bez zbytečriého odkladu'na pfsemnou
žádost zhotovitele- V případě, že objednatel taková podklady nebude vlastnit, uvědomí o tomto do
třl dnů zhotovite[e.

2. Včasné neplnění povinriostí objednatele má za následek adekvátní posun terrrínu plnérí zhotovitele.
(

iv.

Doba provedení pWnění zhotovftelep

1. Provádéní plnéríí zhotovítele bude zahájsno do 5 dnči od doručeril písemné výzvy ze strany
objednatele

2. Zhotovítsl je povinen prověst předmět plríění dle této smlouvy nejpozději do 60 dnů od zahájení
plněn(.

3. Objednatel je povinerí převzít od zhotovítele řádně dokončené plriěrí i před termínem dokonč:enl
který ie sjednári v čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to na základě písemrié výzvy zhotovitele, kde bude
stanoven termín předám mínimálně 5 dnů od jeJího odeslán[.
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V,
Místo plněnízhotovitele

1 . Místem realizace plnění je sídlo objsdnatele.
Vl.

Cena ža plnem

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvrích stran v celkové
výši

(
l

214.ů00,-
44.490,-
258.94(»,-

(slovy: dvěstěčtrnácttlsíc korun č**kých bez DPH).
2. K ceně předmMu plní Je zhotoviteí oprávněn účíovat daň z pridané hodnoty v souladu s příslušnýmí

právn(mí předpisy.
3. Zhotovitel ruč! za kompletrií provedem předmětu plněnl za cenu stanovanou dle čl. Vl. odst. 'l této

smlouvy. Cena za předmět plnění kryje ví4keré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení
plněni dle této smlouvy a je tedy cenou pevríou a maxírríáině přípustnou, kterou je možné rriěnit jen
postupy výslovně predvídanýmí v této smlouvě.

4. Veškeré náklady Zhotovitele při prováděnl pmění, jakož i zkoušky, atesty, osvědčsní a s nírm
souvisejíci náklady, které vsouvíslosti s realízaci plněnl dle této smlouvy jsou zakalkulovány
v ceně za realizaci plnění.

5. Cena za předmět plnění je platná po wlou dobu reallzace plněm.

Kč bez DPH
DPH

Kč. včetně DPH

vu.

Platební podminky

(
k

1. Smluvní strany se dohodly, že platba za provedené pmění bude objednatelem uhrazena
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, přičemž za den úhrady
je považován deri, kdy jsou finančrí prostředky připsáriy na i:i«at zhotovitele.

2. Objednateí uhradí zhotoviteli celou cenu plnění až poté, co zhotovitel předá objednateli »lé p!nění
bez jakýchkoli vad a riedodělků na zákiadě písemného pmávacího protokolu uzavřeného mezí
smluvními stranami.

3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plněríí zhotovitelí do 30 dnů ode dne doručenl řádného
dařiového dokladu/ťaktury na výše uvedenou cenu píríění. Zhotovitel je oprávriěri daňový doklad,
kterým uplatní cenu plněm vystavit a odeslat objedríateli nejdříve 10 dnů ode dne předání
bezvadneho a úplriého plnění dle této smíouvy objednateli. Přllohou daňového dokladu rnus[ být
předávací protokol podepsaný objednatelem osvědčující předám bezvadného a úplného plnění
zhotovitelem objednateli.

4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotovíteli je věcná správnost všech údajů
uvedených na daňových dokladech a účetní ůplnost vyžadovaná zákonem o účetnlctví.

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, Je objednatel
rieprodleně po takovém zjištěn« povinen vrátit pfíslušríou fakturu zhotovttell k přepracován[ s Um, ž0
Ihůta splatností běží až ode dríe doruí'ení přepracované faktury.

Vlll.
Předáni a převzetá

1. Objedr'iatel se zavazi.ije, že řádně dokoričené plnění, za podmínek touto smiouvou stanoveriých,
převezme a zaplatí za jeho zhotoverí dohodnutou oenu. Plríění je řádně ukončeno, jestliže je
provedeno v souladu s touto smlouvou.
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2. Objsdnatel není povirien přsvzít plněrií, které vykazuje jakékoli vady. Objednatel však může převzít
předmět plnění, který vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobé ani ve spojení s jinýmí
nebrání řůdnému užfvání předmětu plriěím.

3. Pokud se objednatel rozhodne pí'evzít předrriět plněm s vadarm a ríedodělky bude součástí zápisu
specífikace vad a nedodělků vče€ně stanovení Ihút pro jejích odstranění. Pokud by kdohodě
o teríínu odstraněnl vad a ríedodělků riedošlo, Jei zhotovitel povinan tyto vady a riedodělky odstranit
nejpozději ve Itíííě stanoverié objednatelem.

4. Jestliže zhotovitel připraví přsdmět plnění nebo jeho dohodnutou část k předám a převzetí před
dohodnutýrn termínem, je objednatel oprávněn a povinen toto plněrí převzíti v dřívějším nabídnutém
termÍnu.

5. Předání a převzetl ukončeriého plněm bude pmveden plsemný předávací píotokol mezi smluvními
stranamí. Zhotovitel ie povinen k předání a převzetí plněrí vyzvat objednatele plsemně neimóné
5 pracovriích dní:? před nawhovaným dnem předání.

6. Při konečném předání předmětu plnění zhotovitel předá nejpozděj do 10 dnů od data predání
pí'edmětu plnění objsdnateli veškeré související doklady a dokumenty, které se k plnění dle této
smlouvy vztahují a Jež jsou obvyklé, nutné čí vhodné k převzetí a k využití předmětu plněnl vbtná
seznamu všech poadoaavatelů,- kteří se na plnění podíleli víoe jak z desetí'procent z-celkové ceny
plííění. Přílohou zápísu o přsdárií a převzetí bude soupís předávaných nebo již předaných dokladčí.

7. Celkové plnění bude vyhotoveno a předáno objednateli ve 3 vyhotoveních a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě na riosíči dat. (

(

IX.
Vady plnění a záruky za předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje, že plněnl bude odpovídat srnlouvé po dobu 2 let.
2. Záruka počíná běžet dnem, kdy bude plněm dle této smlouvy kompletm! provedsno a předáno

objednateli bez vad a nedodělků.
3. Objednatel se zavazuje, že pflpadnou raklamaci vady plnění, která je předmětern záruky zholovitele

d!e této smlouvy, uplatnl písemnou formou do rukou oprávriěného pracovníka zhotoviteÍe podle této
smlouvy, užití § 2618 02 se vyíučuje.

4. Zhotovitel je povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady plněíil, které bude obiednatel p«semriě
reklamovat. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednatsli své plssmné vyjádřsní k uplatněrié reklamaci
do 20 pracovních dnů po jejfm obdržen[.

5. Zhotovitel je povinen uhradit potřebné náklady spojené s odstraněním oprávněně reklamované vady.

X.
Vlastnímyí plnění a odpovědnost za škodu (

1. Víastnictví plnění, jakož i časově a ůzemríě neomezeně právo užít plnění, náleží o$dnateli.
Nebezpečí škody na zhotovovaném předrnMu plnění nese do doby jeho předám objsdnateli
zhotovitel.

Xl.
Smluvní pokuty a odstoiipeni od smíouvy

1 . V pflpadě, že zhotovítel nssplnl r.vůJ závazek prové8t plnění dle článku IV. odst. 2 této smlouvy,
uhradí zhotovitel objednatelí smluvnl pokutu ve vy&i O,5 !'o z celkové ceny plněrí (bez DPH) za každý
den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazeria forrnou
započtení oprotí vyúčtované ceně plriění.

2. Smluvm pokutou neríl dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobíl
objednatelí riesplněrím svých povirinostl ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Pokud
jakýkoliv právnl předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povlnností (kdykoliv během
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trvání této smloi.ívy), pak nebude takovýrn nárokem nijak dotčeno právo na riáhradu škody ve vý!i,
v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

3- V případě prodlení zhotovitele sodstranén[m vad vzáručm době uhradl zhotovltel objednatej
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za nedodržen( táto povirmostí za každý započatý deri píndRsrií.

4. Zhotovítel je povinen uhradit srríluvní pokutu do 30 dnů po odeslání faktuíy vystavené objednatelem.
5. Pro případ prodlení obiednatele s ůhradou ceriy plněnl se strariy dohodly na tom, že zhotovitelí ríáieží

i:írok z prodlenl z dlužně částky ve výši O,2 % p.a. za každý den prodlení objednatele s úhradou ceriy
plnění.

6. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nsdodržerí ustarioverií čl. Il odst. 5 této smlouvy
e to §ednostranným krokem. V tomto případě nsrná zhotovitel nárok na náhradu škody.

Xll,

Spolupůsobení zhotovitele

(
l

t Zhotovitel je povinen včas písemně upozomit objedriatele na nevhodriost jeho pokynů, jejichž
následkem muže vzriiknout škoda, ohrožení termlnů plríění starioverié touto smlouvou nebo
nesoulad s právními předpisy. Pokud objednatel navzdory upozornění zhotovitele dle tohoto odst.
smlouvy písemně trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu v důsledku
takových pokynů vzríklou.

2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí:
zkontroíoval veškeré informace týkajlcl se provedem plněnl
prostudoval smluvní dokumenty a výchozl podklady jednotlí'vě i v jejich vzáJemné souvíslosti
a přijal je jako správné, ůplné, určité a rieobsahuJící chyby, neúplnosti, rozpory a neurčitosti
a jako dostatečný podklad pro provederii plnérí a ocenění plnění a dostatečně Jim porozuměl,
vyžáda[ a obdržel vyjasněríí nejasnosU a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy
a proveditelnosti plněonl a vyiasnil sí tak všechny záležítosti, které mají v!iv na provedenl plnění.

Xlll.
9s3a@n% uiednání

(
(

'I . Smluvrí strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. čís. 101/2000 sb., o ochrariě osúbních ůdaiů,
a o změně některých zákoru:í, ve zněrí pozdějších pbdpisů, že tuto smlouvu včetně pfiloh
elektronicky zveřejní. Zveřejněrí bude i seznam všech poddodavatelů, kteří se ria zakázce podíleli
v objemu většírn Jak 10 oío z oelkové ceny plněm v Kč baz DPH.

2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
Ing. Fedor Rusňak, jednatel spo[ečnosti- za zhotovitele:

- za objednatele: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., ředitelka
3. Zástupci smluvríích strarí ve věcech technických:

Ing. Fedor Rusřiak, tel: 602 343 731 ,- za zhotovítele:
email: rusnak@atps.cz
Ing. Jan Valeš, tel: 776 436 435
email: Jan.vales@vdprojekt.cz

4. Zhotovitel pmhlašuje, že mu byla uděkena všechna oprávnění k provádění čirinostl které jsou
předmětem této smlouvy.

- za objednateíe:

XIV.
Z4věrečná ustanovení

1 . Smlouvu Ize měnit nebo doplňovat pouze pfsemnýmí dodatky podspsanými opíThvriěnýmí zástupci
obou smluvních stran.
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2. V riáležitostech, které riejsou touto smioi.ivou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeíiy,
platí příslušná ustanovenl OZ v platném znění ke díii uzavřem smlouvy.

3. Pokud by se kterékolív z ustanoverí této smlouvy staío podíe platnéhci práva v jakémkol[v ohledu
neplatným, net?činným nebo proUprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivríěna platnost, účinnost
nebo právrií bezvadnoat ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla
původ v takové neplatnosti nebo neúčínriosti, bude dodatečné zhojena výkladem této sríílouvy, který
musí respektovat ujednání a zájem srriluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem púdpisu oprávněnýmí zástupci obou smluvnich stran. 8mlouva
ie vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tíi(3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1)
zhotovitel.

Nedílnou součásti této smlouvy je a budou lyto přílohy:
podrobná specifikace rozsahu prací

«)- Zhotovitel je povirien umožnit v plíiém rozsahu objedriateli, resp. jiným koritrolmm orgánům,
provedaní kontroly í:ičetriictví a realízaa,? projektu, jak vyplývá ze zákona ('. 320/20ůí sb-, o Ínančrií
koritrole ve veřejné správě, ve zněrií pozdéjších předpiaů. Zhotovitel je dále povinen zajstit
poskytnutí informací kontrolnlm orgánům infoímace a doklady týkajíc[ sa dodavatslských čínností
souviseJících s realizací plnění (dle ust. § 2 e) zákona č. 32€/20€)1 sb., o finančrí kontrols ve veřejné
správě-

5.

/
XV.

žávěrečná prohlášení smluvních stran

1 . Smluvní strany prohlašují, že jsou zpusob[lé k právriím úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle
jejich svobodně a vážně projevené vůle, riikoíi v tísríi za nápadně nevýhodných podmínek.

2- Smluvní strany potvrzujr rovněž převzet[ váech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plriění dle této smlouvy.

3. Na d(íkaz bezvýhrííídného souhlasu se všemi ustanoveríími této smlouvy přípojují smluvní strany, po
jej[m důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

VPrazedne! ff t6a'Í7' V Praze dne <;) ,i( 9'»!';L?

řsditelka

8trední škola elektrotechníky a strojírenství

Irig. Fe.dor Rusříak,
jednatel společností
ATPS, s.r.o.

(

Pflloha č. 1 - podrobná specffikace rozsahu prací
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Specifikace předmetu plněrí

Střední škola elektrotechniky a sitrojírensM - areál Dubečská

Stavebně technický píúzkum

Průzkumy se týkají všech objektů. To znamená výčet uvedený níř:.e x 10 (budova C, D, F, H,
J, K, L, M, N, 0)

* Skladba podíahy 1 NP, vlhkost
š Obvodová konstrukce - skladba, vlhkost
* Nosná konstrukce pater (pokud Jsou) - druh, stav, rozrnístění nosné konstmkce - NK,

event. dimenze a vzdáíenost výztuze
* Střecha - skladba, nosná konstrukce a její síav, dirneríze a vzdálenost výztuže
* Základová konstrukce - kontrola slavu

Ověřeni přitomností azbestu v konstrukcích
(

l

(
l



l

(

(



'];>5 Ýt2.2er7

Dodatek č, '1 ke smlouvě o provedeni stavebnětechnického
průzkumii

(

Smluvni strany

Objednatel: Střední škola elektrotechniky a strojírensbíí
Sídlo; Jesenická 3067/1 , í08 00 Praha 10
Jednající z pověřer'ií: írig. Bc. Simony Nesvadbové, ph.o., ředitelky
IčO: - 00639133
Dlč: CZOO639133

v dalším textu smlouvy uváděna rovr'iěž. jako ,,objednatel"

a

Zhotovítel: ATPS, s.r-o.
Sfdlo: Leskovecká 287/16, 1 55 2'l Rraha 5
Statutárrí zástupce: !ng- Fedor Rusňak, jednatel
Ič0: a zíioosga
Dl (:,: CZ271 0 0693

vdalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovRel", spo[ečně sobjedríatelem dále jen
,,smluvnf strany?

1.
,Ú,čel dodatku

t Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provederií stavebnětechriické
pruzkumu (dále jen jako ,,Smlouva"), která byla výsledkem zadávacího řízení snázvem
,-,Stavebnětechnický průzkum na Středrí škole eleÍtrotechniky a strojírenství, Jesenícká
3067".

2. Předmětem dodatku č. 'I ke Smlouvě je náprava administratívm chyby vzníklé v pnubéhu realizace
shora uvedeného zadávacího řízení, která je ale bez vlivu na rozsah, způsob a kva(itu výsledného
plnění ze strariy zhotovitele?

(
( 3. Smluvni strany uvádějí, že uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvé nedojde k podstatné zméně práv a

núírírinhú+i río e+r=ná íih{adna+alapovíriností na straně objednatele.

lí-
Předmět dodatku č. 1

1. Smluvmítraríysedohodly,žeSmlouvaseměn(následujícímzpůsobem:

a) čt. V€. odst. 1 Smlouvy se ruší a riově zní následovně:

Ceria za předrm!t plnění dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou srríluvních strarí v celkové
výší:

i86 942,- Ke: bez DPH

35 ů68,- DPH

202 ooo,- Kč včetně DPH

(slovy: stos!edesátšestflsícdevětsetčtyřicetdva korun českých bez DPH».
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b) či Víll. odst. 5 Smlouvy se rusi a nové zní následovně:

0 předání a převzetí ukončeríého plněríí bude proveden písemný předávací protokol mezí smluvními
stranami. Zhotovitel je povirien k předám a převzetí plriěríí vyzvat objednatele písemně nejméně
5 pracovních dnía pí%d navrhovaným dnam předám

c) čl Vlll. odst. 7 Smlouvy se mší a nově zní následovně:

Celkové plnění bude vyhotoverio a předáno objednatsli ve3 písemných vyhotovemch a val
vyhotovení v elektronické podobé na nosjčí dat ve formátu pdf. a docx.

d) čl. Xlll. odst. I Smlouvy se n.iší a nově zn( následovně:

Smiuvm straríiy shodně kor?statuj, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách íXirínosti některých smluv, uveřejňování těchto smiuv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zveřejnšní této smlouvy v registru smluv provede objedriatei

2. Ostatní části Smlouvy zůstávaji bezs změny? (
(

Ižl.

74y4rečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obí5ma smluvnímí stranamí a úč;inností dnem
uveřejněríi dodatku prostředníctvím regmtru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních
podrmnkách účinriostí některých smluv, uveřejriování téchto smluv a o registru srnluv (zákon o
registru smluv).

2. Právní vztahy tímto dodatkem č. 1 výslovně neupí'averié se řícíí př(slušnýmí ustanovenirríí zákona
č. 89/2ů12 sb-, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 byl vyhotoven a smluvn[mí stranarm podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž
každá ze ííitran obdrž[ po dvou (2) stejnopisech.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 'l přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
tribn k a

Stře.dn:
í-p'$ojujl
ii :škol:i

podpišý.

.:íck(rotechniky a strojirenshi
106 00 Pralia IO, Jcsanickíi. 'I

i xč:: o%:igii.i

'?....??'J.:Ií.....,??x?'.'a,";.:/'J'.'!......a"a<( ?-;?-a ,??/7 .i';
r,l, w.,,?..7.

b4 l,'a:? r?

. za objedríatele

AW, %,tJ5.
LfflkOW.e.ká 287/"lel

1552í ?""- a-' ?'4Írí

',
í

l

.'x?-'?

14'.4 ..,?' t'(,.) ,,I' -Q
!. L

a/' ,- ý'-y A

/

za zhotovitele

(
(
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