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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00IKJ8R
‘MMOPPOOIKJ8R*

DODATEK
uzavřené dne 14.01.2020,

ve

Č.

SMLOUVĚ O DÍLO

2 KE

znění dodatku č. 1

ze

stavby

„Vlaštovičky

-

dne 27.05.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla
názvem

s

hasičská zbrojnice"

Článek

I.

Smluvní strany
Objednatel:

Statutární město Opava

Sídlo:

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

fČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Datová schránka:

5eabx4t

číslo

účtu:

Bankovní spojení:

Česká

spořitelna,

a.s.,

pobočka Opava

Zastoupen:

primátorem

Kontaktní osoba
smluvních:
Kontaktní osoby
technických:

ve

věcech

ve

věcech

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

FENBAU

Sídlo:

Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:

25815458

DIČ:

CZ25815458

Datová schránka:

cg953sc

s.r.o.

E-mailová adresa:

Číslo účtu:
Bankovní spojení:

Česká

spořitelna,

a.s.

Zastoupen:
Zapsán:

v

obchodním

rejstříku

vedeném

Krajským soudem

v

Ostravě,

vložka 18694
Kontaktní osoba
smluvních:

ve

věcech

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
61/201 9/PRJ

číslo investiční akce
7823

oddíl C,

2

Kontaktní osoba
technických:

ve

věcech

dále jen „zhotovitel

Článek

II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Vlaštovičky
hasičská zbrojnice1' (PID smlouvy: MMOPPOOIKKKW) (dále jen
„Smlouva") a dne
Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPPOOiKJID) (dále jen „Dodatek č.
Smluvní strany

”27.05.2020

-

tímto
Smlouvy.

se

Dodatkem

č.

2

(dále

také

1“).

jen

„dodatek") dohodly

na

dále

uvedené

změně

Článek III.
Změna doby plnění
Smluvní strany se kvůli přijatým opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií dohodly
na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně
dokončit a předat objednateli
bez vad a nedodělků do 30.10.2020.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento
dodatek
byl
schválen
č. usnesení 2140/49/RM/20.

Radou

s

platností originálu, přičemž objednatel obdrží

statutárního

města

Opavy

dne

26.08.2020

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek
ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
registru smluv či nikoli
bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o
fyzických osobách, které
-

o

-

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů
(číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

V Opavě dne

V Ostravě dne

3 1 -08- 2023

Za zhotovitele

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
61/2019/PRI

číslo investiční akce
7823

