
č. 6619053436/1

DODATEK C. 1
ke smlouvě o dílo číslo 6619053436 uzavřené dne 23. 7. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Nová radnice - mechatronický systém generálního klíče“ (dále jen „smlouva") ve smyslu

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník"), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/042 dne 18.9.2019

pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

TOKOZ a.s.

se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 25670042
DIČ: CZ25670042
k podpis smluvních je oprávněn:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3366
(dále jen „zhotovitel11 na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1
k této smlouvě.

II.

Doba plnění

Odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 11. 2019.

III.

Cena za provedení díla

Odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 390.175,- Kč bez
DPH (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).



Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel

dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily

a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci

registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/042 konané dne 18.9.2019.

Ve Žďáře n/S dne 27.9.2019V Brně dne 24.9.2019

Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel
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