Univerzita Palackého
v Olomouci

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 105/0VZ/PJ/2017
ze dne 05. 1O. 2017
(dále jen "Dodatek č. 2")

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111 /1998 Sb. , o vysokých školách a o změně
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpis ů

a

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:
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:
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 2976
IČO:
25567225
DIČ :
CZ25567225
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: ing. Viliam Wachal , statutární ředitel
Peněžní ústav:

(dále jen "Zhotovitel")
uzavřeli

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 105/0VZ/PJ/2017 ze dne 05. 10. 2017, a to podle
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
"občanský zákoník"):

§ 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona

I.
1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 05. 1O. 2017 sm louvu o dílo (dále jen "Smlouva")

______

,

----

kterou se Zhotovitel zavaz uje na svůj nákla d a na
své nebezpečí, v soula du s právn ími předpisy
a účinnými techn ickým i norm ami, v rozsahu, způs
obem , v jakos ti a ve lhůtě podle této Smlo
uvy,
řádně a včas prové st Dílo spočívající ve
zhoto vení stavb y s názve m "Dos tavba a úprav y budo
vy
č. 52 v areál u PřF UP" (dále též jako "Stav
ba ").
2. Smlu vní stran y se doho dli, že v čl. 13.3. Smlo uvy
se nahra zuje osob a Zhoto vitele uved ená
v bodě 3- hlavní stavb yved oucí pro řízení stavebních
prací, kdy místo
bude tuto
činnost vykon ávat
3. Smlu vní stran y konst atují, že před podp isem
tohot o Doda tku č. 2 bylo ověřeno, že
splňuje ve stejn ém rozsa hu veške ré
kvalifikační předpoklady, které byly splně
ny
Zhoto vitele m před podp isem Smlo uvy v rámci
zadá vacíh o řízení, které předcházelo podp isu
Smlo uvy.

ll.
1. Ostat ní ujedn ání výše uved ené Smlo uvy zůstá
vají beze změn.
2. Tento Doda tek č. 2 nabý vá platn osti dnem
jeho podp isu posle dním z účastníků tohot o
Doda tku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v
registru smlu v dle zákon a č. 340/2 015 Sb.,
o registru smluv.
3. Tento Doda tek č. 2 je vyhot oven v pěti stejn opise
ch s pova hou origin álu, z nichž Objed natel
obdrž í tři vyhot oven í a Zhotovitel dvě vyhotovení.

o 3 -05- 2018

Kroměříži, dne ./..~·. 4...!.!?.41

V Olomouci, dne ....... ....... . ... .

V

Unive rzita Palac kého v Olom ouci

VW WAC HAL a.s.

pro. Mgr. Jaros lav Miller, M.A. , Ph.D
re or Unive rzity Palac kého v Olom ouci

statu tární feditel
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