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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

‚

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM

OP Výzkum a vývoj
Pit inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLJ3O21/2012
uzavřené Po dohodě podle * 536 a násl. Obchodního zákoníku
Dodavatel:
se sídlem:
zastoupené:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

CONSYMEA spol. s r.o.
Prštice, Hlavní 304, PSČ 66446
Ing. Milan Vašíček, Jednatel
63483271
CZ63483271
KB Brno město
19-5157260217/0100
(dále Jen „Dodavatel“)
—

Objednatel:

se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
registrace:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00, Brno
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., MBA, ředitel
44994575
CZ44994575
KB Brno město
43-8294540227/0100
zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí
(dále jen „Objednatel“)
—

Článek I.
1.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. SML/3021/2012, jejímž předmětem byl návrh
vývoj, realizace a montáž měřícího systému pro pasportizaci vybavení pozemních komunikací,
jeho technická podpora, servis a nastavení.
1.2 Vzhledem k prodlení dodavatele s plněním 2. etapy díla se smluvní strany dohodly na
prodloužení doby poskytování plnění dle 4. etapy díla, jak je specifikováno v Čl. Il tohoto
dodatku.
Článek II.
2.1. Vzhledem k prodlení s plněním předchozích etap a následnému zkrácení doby poskytování
4. etapy díla byla odpovídajícím poměrem snížena částka sjednané ceny 4. etapy. Čl. Ill odst.
3.1. smlouvy o dílo tedy zni v části týkající se 4. etapy díla s účinností ode dne podpisu tohoto
dodatku následovně:

Elektronicky podepsal(a) Mgr.
František Doleček
Datum: 2014.01.16 12:45:12 CET
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4 etapa Cena celkem, cena bez DPH
DPH 21%
Cena plněnís DPH

5LX400,- Kč
10.543,-Kč
60.948,- Kč

2.2. Či. IV odst. 4.3. smlouvy o dílo zní v části týkající se 4. etapy s účinností ode dne podpisu tohoto
dodatku následovně.
4. etapa

—

kontrola systému, zajištění technické podpory

od 28.9.2013 do 31.12. 2014

2 3 Článek Vl odst. 6 1 smlouvy o dílo zní s účinností ode dne podpisu této smlouvy následovně:
Dodavatel přejímá záruku za jakost plnění jednotlivých částí díla v délce sjednané záruční
doby, která činí 18 měsíců ode dne uvedení celého měřícího systému do trvalého provozu, tj.
ode dne 22. 1. 2013, a po tu dobu garantuje obvyklé vlastnosti veškerého dodaného plnění.
2.4. V ostatním zůstává smlouva o dílo č SML/3021/2012 beze změn.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení
3.1 Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží
jedno vyhotoveni a Objednatel dvě vyhotovení.
3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že byla ujednána po vzájemném
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
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Ing. Milan Vasicek
jednatel CONSYMEA spol s r.o
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