Univerzita Palackého
v Olomoucí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 105/0VZ /PJ/2017
ze dne 05. 10. 2017
(dále jen "Dodatek

Objednatel:
vysoká škola

č.

1")

Univerzita Palackého v Olomouci
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D.
IČO :
619 89 592
DIČ :
CZ 619 89 592
bankovní spojení:
veřejná

zřízená

číslo účtu :

Osoba

oprávněná

jednat ve

věcech

realizace této Smlouvy:

Osoba

oprávněná

jednat ve
,

věcech

technických (technický dozor stavebníka ):

(dále též jen "Objednatel ")

a
VW WACHAL a.s.
Se sídlem:
Zapsaná v obchodním
IČO :
DIČ:

Osoba

oprávněná

Peněžn í ústav:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 2976
25567225
CZ25567225
k podpisu Smlouvy: ing. Viliam Wachal , statutární ředitel
rejstříku

(dále jen "Zhotovitel")
uzavřeli

Dodatek

č.

1 ke

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Smlouvě

o dílo

č.

105/0VZ/PJ /2017 ze dne 05. 1O. 2017, a to podle
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

§ 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona
"občanský

zákoník"):

I.
1. Shora uvedené smluvní strany

uzavřely

dne 05. 1O. 2017 smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva")

kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí , v souladu s právními předpisy
a účinnými technickým i normami, v rozsahu , způsobem , v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy,
řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem .. Dostavba a úpravy
budovy
č . 52 v areálu PřF UP" (dále též jako .,Stavba ").
2. Smluvní strany se dohodli, že v čl. 13.3. Smlouvy se nahrazuje osoba Zhotovitele uvedená
v bodě 1 -manažer projektu pro komplexní vedení a dohled nad prováděním Díla, kdy místo
bude tuto činnost vykonávat
.
3. Smluvní strany konstatují, že před podpisem tohoto Dodatku č. 1 bylo overeno, že
splňuje ve stejném rozsahu veškeré kvalifikační předpoklady , včetně všech
kritérií pro účely hodnocení nabídky, které byly splněny Zhotovitele m před podpisem Smlouvy
v rámci zadávacího řízení , které předcházelo podpisu Smlouvy.

ll.
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn .

2 . Tento Dodatek

č . 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastn í ků tohoto
Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č . 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisec h s povahou originálu , z nichž Objednatel
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

a

. dne .. ..1.... ..........
11 zo17.
V Olomouci,

- D 11 ZG17
V K romenz1 , d ne ......
: ...... ..... .

Univerzita Palackého v Olomouci

VW WACHAL a.s.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

v

v. v.

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

/

2

