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~ ~I~D PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

DOPRAVNI VAV CENTRUM

NVESTICEDOVAŠ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj
pro Inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/3021/2012
uzavřené po dohodě podle * 536 a násl. Obchodního zákoníku
Dodavatel:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

CONSYMEA spol. s r.o.
Bzenecká 8, 62800 Brno
Ing. Milan Vašíček, jednatel
63483271
CZ63483271
KB Brno město
19-5157260217/0100
(dále jen „Dodavatel“)
—

Obiednatel:

se sídlem:
zastoupené:
lČ:
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
43-8294S40227/0100
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 V průběhu plnění předmětu zmíněné smlouvy vyšlo najevo, že dodaný gyroskop při dynamickém
pohybu vozidla, do něhož byl nainstalován, vykazuje nižší dynamickou přesnost měření, než byla
ve fázi vývoje očekávána.
1.3 vzhledem k této situaci se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, jak je
specifikováno v Čl. II tohoto dodatku.
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DOPRAVNI VAV CENTRUM

EVROPSKÁUNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj
~t0 inovace

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

Článek II.
2.1 Dodavatel se zavazuje bezúplatně vyměnit stávající gyroskop 3 osý zn. Xsens, typ MT1, za
gyroskop nový, dražší, a to zn. Xsens, typ MT1-G-700. Výměna bude provedena nejpozději do dne
30. 5. 2013. Objednatel souhlasí s tím, že nový gyroskop bude užíván pro sběr dat poloh a sklonů
měřené vozovky.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že souhlasí se záměnou
převzetí/předání podepsaným předávacím protokolem.

uvedených zařízení a

potvrdí

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 vyhotovení 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.

V Brně dne:

b lo l1~

Za Dodavatele:

Ing. Milan Vašíček
jednatel CONSYMEA spol. s r.o.

2 6 4J3 2013

V Brně dne:
Za Objednatele:

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, V. V. I.
~I I
LIšeňSká 33a, 63600 Brno
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