
Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO
na veřejnou zakázku s názvem

,,PIán udržitelné městské mobility Olomouc"

Číslo SOD zhotovitele: SML/5406/2015 Čísk, SOD Objednatele: OKR/SOD/000064/2016/Hel

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")

l

:'. Objedr,atei: Statutární město Olomouc
HornÍ náměstÍ
779 11 0lomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZOO299308

Zástupce statutárního orgánu:
-ve věcech smluvních:

l

tel.:

-ve věcech technických:

, náměstek primátora
fax:

tel.: fax:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovítel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, Brno, 636 00
I(:: 44994575 DIČ: CZ44994575

Zastoupen:
-ve věcech smluvních:
Ing. jindřich Fríč, ph.o., ředitel
tel.: fax:

- ve věcech technickÝch :

tel.: fax:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno
č. účtu : 100736621/0100

1. Změna smlouvy

Z důvodu přijetí nové unikátní časově náročnější metodiky pro řešení části projektu a žádoucího zapojení
externích expertů do řešení úkolu se smluvní strany v souladu s článkem XV. odstavec 4. dohodly na následující
změně Smlouvy:
článek IV odstavec 1 Smlouvy se mění takto:



Čjánek N. Termín a místo plnění
1. Zahájení plnění je ihned po uzavření této smlouvy a ukončení plnění nejpozději do 3ů. červria 2018. Do

konce termínu plnění musí být dílo projednáno v Zastupitelstvu města Olomouce a musí být vypořádány
připomínky z jednání zastupitelstva vzešlé.

Il. Další ujednání dodatku

DalšÍ ujednání smlouvy zůstávajÍ beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech,
zhotovitel jeden stejnopis.

3. Tento ďodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti
dnem jeho zveřejnění v Cemrálním registru smluv dle platných právních předpisů.

1.

2.

Podpig a otisky razítek smluvních stran

Olomouci, dni ':š'0'a?W?RN?"?8'Q'

(13) sC)

'? Objednatel ?-?tovo,í/

VBrně,dne: 16, OÁ, 2018

Zhotovitel l

náměstek primátora
statutární město Olomouc

Ing. Jindřích Frič, ph.o.
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.


