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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor

I. Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena: „děkanem Fakulty

ee ro ec n| y a In ormati y

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dálejen „objednam/')

na straně jedné

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem: Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava

zápis v obchodním rejstříku Ue—li): Spisová značka: C 29685 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zasouemtp —
IČO: 27787443

DIČ: C227787443

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

an» —
(dá/ejen „zhotovitel')

na straně druhé (dále jen „smluvní strany“),

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

a autorský dozor Č. 5016/17-400-01 ze dne 10. srpna 2017 (dále jen „Smlouva“).

II. Základní ustanovení

1. Předmětem plnění Smlouvy je projektová příprava a autorský dozor stavby „Platforma nových

technologií CPIT-TL3“.

2. V průběhu realizace těchto prací vyvstal nad rámec původního předmětu Smlouvy požadavek na

revizi hlukové studie z dokumentace pro stavební povolení a s touto revizí související inženýrskou

činnost při změně stavby před dokončením. Tento Dodatek tak, v souladu s § 222 odst. 4) zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje původní

předmět plnění Smlouvy o práce uvedené v předchozí větě.

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III. Změny Smlouvy

1. V článku Smlouvy III. Předmět plnění, odst. 1, písm. c) se tečka nahrazuje čárkou a za

ni se přidává nové písmeno d) ve znění:

d) zpracovat revizi hlukové studie z dokumentace pro stavební povolení a provést s touto revizí

související inženýrskou činnost při změně stavby před dokončením,

Dodatek č. 1 - „Dokumentace pro zadání stavebních prací a autorský dozor pro Platformu nových technologií CPIT-TL3“



2. Článek Smlouvy VII. Cena plnění, odst. 1. se mění a nově zní takto:

1. Celková cena plnění specifikovaného v této smlouvě byla stanovena ve výši 1 995 600,00 Kč

bez DPH, DPH 21 % činí 419 076,00 Kč. Celková cena plnění včetně DPH činí 2 414 676,00

 

 

 

 

 

Kč.

Celková cena plnění se sestává z ceny za:

Část díla cenagp'ác bez DPH v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH

Zhotovení DZS a soupisu prací 1 840 000,00 386 400,00 2 226 400,00

Odměna za autorský dozor 147 000,00 30 870,00 177 870,00

Revize hlukové studie vč. IČ dle čl.
111., odst. 1! písm d) smlouvy 8 600,00 1806,00 10 406,00

CENA CELKEM: 1 995 600,00 419 076,00 2 414 676,00     
 

3. Článek Smlouvy IV. Doba a místo plnění, odst. 1. se na svém konci doplňuje o větu ve

zněnh

Činnosti specifikované v Dodatku č. 1 a čl. III., odst. 1., písm. d) této smlouvy budou realizovány

do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají

v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

2. Tento Dodatek je sepsán ve třech originálních vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel

a jedno zhotovitel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že byl uzavřen po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné.

V Ostravě dne „ "4 ' V Ostravě dne

    
Vysoká škola báňská — Technická

univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky

a informatiky jednatel

dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

 


