Statutární město Ostrava
magistrát

Číslo smlouvy objednatele: D12301/2018/OŽP

IVZ: P18V00000090

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo č.2301lZO18/OŽPIVZKÚ
Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

E-expert, spol. s r.o., vedoucí společník
Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava— Mariánské Hory

zastoupeno náměstkyní primátora

zastoupenaz— jednatelem

_

Společnosti

IČO:

00845451

IČO:

26783762

DIČ:

CZ00845451 (plátce DPH)

DIČ:

CZ26783762

Peněžní ústav:

Česká spořitelna, as.
okresní pobočka Ostrava
20028—1649297309/0800

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu:
27—5539220237/0100
Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u
Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 27136.
AF-CITYPLAN s.r.o., společník č. 2
Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 Michle
zastoupena—j ednatelem
společnosti

ičo:

47307218

DIC:

CZ47307218

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u
Městského soudu V Praze, oddil C, vložka 25005.
a
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
společník č. 3
Líšeňská 33a, 636 00 Brno

zastoupena—
ředitelem

ičo:
DIC:

44994575
cz44994575

Zapsána v rejstříku veřej ných výzkumných
institucí vedeném MSMT.
Jako společníci společnosti RP OSTRAVA s kontaktním místem Mrštíkova 883/3, 709 00 OstravaMariánské Hory, na jejíž učet jedná E-expert, spol. s r.o.
dále jen zhotovitel

dále jen objednatel

Smlouva o dílo — „Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti doprayv na území statutárního města Ostravy“
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2301/2018/OŽP/VZKÚ
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Stat utární město Ostrava
mag istrát

Obsah dodatku

Smluvní strany se V souladu s čl. XIII odst. 10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 2301/2018/OŽP/VZKÚ ze dne 25. 6 .2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na zajištění
zpracování „Studie efektivity zavedení opatření V době smogové situace v oblasti dopravy na území
statutárního města Ostravy“ z důvodu posunu termínu odevzdání díla.
Cl. IV odst. 2 se mění a nově zní:

„Dílo v požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude předáno v 6. vyhotoveních nejpo:de'jí do
30. 4. 2019. “

čl.I.
Závěrečná ujednání
1.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozděj ších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 00918/RM1822/ 15
ze dne 19. 3. 2019.
,

2.

Ostatní ustanovení smlouvy č.23 0 1 / 20 l 8/ OŽP/ VZ KU ze dne 25. 6 .2018 zůstávají nezměněna.

3.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což
stvrzují svými podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,
§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí
Statutární město Ostrava.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

4.
5.
6.

7.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

_—
náměstkyně primátora

jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o.

Smlouva o dílo — „Studie efektivity zavedeni opatření v době smogové situace v oblasti doprayv na území statutárního města Ostravy“
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2301/2018/OŽP/VZKÚ

Statutární město Ostrava
magistrát

jednatel společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.

ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Smlouva o dílo — „Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti doprayv na území statutárního města Ostravy“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2301/2018/OŽP/VZKÚ
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