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ldentihkátor veiejnc' 7akázky: IVZ—[’15V00000080

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2015, č. smlouvy

objednatele 19891201 5lOl/ZFUN

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Tomášem Macurou, MBA

primátorem

ELSPOL spol. s r.o.

Mírová 563, 739 32 Řepiště

zastoupena Miroslavem Gattnarem

jednatelem společnosti

zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,

vložka 2035

 

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

IČO: 42767857

DIČ: CZ42767857

Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

 

dálejen objednatel dále jen zhotovitel

uzavírají v souladu s článkem XVI. odst. 6 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 1989/20lS/OI/ZFUN

uzavřené dne 23.7.2015, tento Dodatek č. 1 k citované smlouvě.

Obsah dodatku

čl. I.

Uvodni ustanovení

1. Tento dodatekje uzavíián v reakci na upadek zhotovitele. Účelem uzavření tohoto dodatkuje úprava

výpovědní doby v reakci na skutečnost že dokonceni a předání dílaje nejisté a může hrozit vznik

škod

2. Zhotovitel prohlašuje že k uzavreni tohoto dodatku má souhlas insolvenčního správce zhotovitele -

společností VPI CZ v. o. s. se sídlem Sokolovská 5/49.18600 Praha 8— Karlín IČO 03007740

Dodatek (11 ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2015. č. smlouvy objednatele 1989/2015/012FUN
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čl. II.

Předmět dodatku

1. V článku XVI„ Závěrečná ustanovení se nahrazuje dosavadní znění odstavce 8, následujícím textem

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná

doručením zhotoviteli.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. l nabývá účinnosti dnem uzavření.
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Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení

obdrží zhotovitel a tři vyhotovení objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, Že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně všech příloh bude zveřejněn v plném rozsahu i na

internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.ez), a to po dobu časově

neomezenou.

čl. IV.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů:

1. Doložka platnosti právního jednání: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením

č. 04716/RM1418/68 ze dne 13.9.2016.

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: 13.9.20] 6 Datum:

     

   

Místo: Ostrava Místo:
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Inu. Tomáš Macura MB Miroslav Gattnar
!: ,

primátor jednatel společnos

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.72015. 6. smlouvy objednatele 1989/20t5/Oi/ZFUN

 
 


