Číslo smlouvy objednatele: 161-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/012

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
xxx
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Adresa:
Tel.:

1024/11a,

xxx
xxx

E-mail:

xxx
xxx

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
AGERIS s.r.o.
sídlo:
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:
RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID DS:
zr6jqnz
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČ:
25576992
DIČ:
CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
xxx
xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků:
xxx
dále jen „zhotovitel“.
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 24.3.2015 upravují termíny ucelené
části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří
přílohu smlouvy, následujícím způsobem:
FC 3.1. Přípravné práce:
3.1.3. Rozbor současného stavu – termín plnění se z 24.1.2016 mění na 30.11.2015.
3.1.3. Vodohospodářská studie - termín plnění se z 24.1.2016 mění na 30.11.2015.
Důvodem změny termínů je příznivá kapacitní situace na straně zhotovitele.
Ostatní části smlouvy se nemění.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………….
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

…………………………..
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha:
1. Příloha ke Smlouvě o dílo
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