Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále v textu jen: „Občanský zákoník“)
číslo smlouvy objednatele: E633-S-729/2016
číslo smlouvy zhotovitele: Z160300218
na realizaci veřejné zakázky
„Oprava sekačky Zetor PZ A00283“
(dále v textu jen: „Smlouva“)

Čl. I
Smluvní strany
1.1

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organizační jednotka : Oblastní ředitelství Olomouc
Zastoupená
: Ing. ………………………..., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
IČ
: 709 94 234
DIČ
: CZ70994234
Bankovní spojení
: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu
: …………………….
(dále v textu jen: „objednatel“)
a
1.2

Zhotovitel:

FAST Integration s.r.o.
se sídlem
: Šumperk, Vikýřovická 1806, PSČ 787 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50438
zastoupená
: …………………….., jednatelem společnosti
IČ
: 268 52 195
DIČ
: CZ26852195
Bankovní spojení
: ČSOB a.s.
Číslo účtu
: ……………………
(dále v textu jen: „zhotovitel”)
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I.
Dne 7. 3. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-729/2016 (č. zhotovitele:
Z160300218) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava sekačky Zetor PZ A00283.
Na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě a po vzájemné dohodě
obou smluvních stran se navyšuje cena díla za materiál a práci, která nebyla v době výběrového řízení
známa.
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH je 223 623,- Kč

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou
její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení,
objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Šumperku dne 31. 3. 2016

V Olomouci dne 30. 3. 2016

……………………………….…………….

…………………..……….………………….

za objednatele

za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

FAST Integration s.r.o.

Ing. ………………………..

……………………..

Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Jednatel společnosti
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