
DODATEK ě.2 ke SMLOUVE o DlLo

uzavřené dne 9. 12. 2014, d|e s 2586 a nás|edujících zákona č.8912012 Sb., občanského zákoníku'
ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9' 2' 2015 (dá|e jen ,,občanský zákoník,.)

na zhotovení projektové dokumentace doÍáze projektové dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor a
dokumentaci interieru

na akci UK- 2.LF Dostavba areá|u P|zeňská 3. etapa identif' č. EDs 133D 21E 000004

Strany smlouvy

objednate|: 2. |ékařská fakulta Univerzity Kar|ovy v Praze
se sid|em: V Úva|u 84, Praha 5
zastoupená: Prof. MUDr. V|adimírem Komárkem, CSc., děkanem faku|ty
|Č: 00216208
DlČ: Cz002162o8
BankovnÍ spojení. Komerční banka a.s.
čís|o účtu: 
k jednání ve věcech technických oprávněn:  

tel.      

(dá|e jen,,objednatel,)

Zhotovitel: INTAR a.s.
se sídlem: Bezručova 81l17a,602 00 Brno
zastoupený: |ng. Františkem Houdkem, prokuristou a ředite|em spo|ečnosti
|Č: 25594443
D|Č: cZ25594443
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Čís|o účtu: 
k jednánÍ ve věcech technických oprávněn:      

+  

(dá|e jen,,Zhotovitel,)

se v sou|adu s ujednánÍm č|ánku X||.1 smlouvy o dílo (dá|e téŽ jen smlouva) dom|uvi|y, Že nás|edujícím
způsobem upraví ujednání smlouvy:

V č|ánku tIl. Doba p|nění se tímto dodatkem smlouvy upravuje ujednání v čl. |||.1.' |||.1'1. 0' lIl.1.1.g) a ||l.4
takto:

Č|ánek ||l'
Doba p|nění

l||.,1 ' Zhotovite| se zavazuje provést část dí|a d|e č|ánku ||, odst. ||',| .,1 . do 447 dnŮ od uzavřenÍ této sm|ouvy

Il|' 1'1. Jednot|ivé Íáze PD stavby budou prováděny v nás|edujícÍch termínech:

f) |nŽenýrská činnost pro zajištění stavebního povo|enÍ s nabytÍm právní moci do 375 dnů od uzavřenÍ této

smlouvy.

g) Zpracování prováděcí PD do 447 dnů od uzavření této sm|ouvy.

|||.4. Zhotovite| se zavazuje provést část díla d|e č|ánku Il odst. l|.1.4. do 375 dnů od uzavření této sm|ouvy.



v č|ánku Xl|. Závěrečná ujednání se tímto dodatkem sm|ouvy dop|ňují body X||'12.' X||'13 a X|l.14.

Čast xtt.
Závěreěná uiednání

x||.12. UjednánÍ sm|ouvy neměněná tímto dodatkem sm|ouvy zústávají v p|atnosti beze změny.

Xl|.13. Tento dodatek sm|ouvy je vyhotoven ve 4 exemp|ářích, z nichž objednatel obdrží2 vyhotovení a
zhotovite| obdrží 2 vyhotovenÍ'

Xl|.14. Tento dodatek sm|ouvy nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu pos|ednÍ ze sm|uvnÍch stran a stává
se nedÍ|nou součástí sm|ouvy'

Na souhlas s ce|ým obsahem uzaviraji účastnÍci tuto sm|ouvu podpisy oprávněných zástupců:

v Praze an" ......{i,,,/tl ' / aE V Brně o* ..../'''.(|' la tí

prokuristá a ředitel firmy




