Dodatek k HL.SoD

PT Šumperk

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS
Název stavby: „Přestupní terminál Šumperk“
Smluvní strany:
Objednatel: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
zastoupený:
ve věcech smluvních:
Mgr. Tomášem Spurným, starostou města
ve věcech technických:
Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru
strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČ:
00303461
DIČ:
CZ00303461
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
č. účtu:
27-1905609309/0800
(dále jen Objednatel) na straně jedné
Zhotovitel: Společníci společnosti označované názvem „Společnost Terminál Šumperk“, jejímţ jménem jedná, na základě Plné
moci ze dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174,
Černovice, 627 00 Brno
zastoupený:
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ:
253 22 257
DIČ:
CZ25322257
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č. účtu:
17018733/0300
a
Společník - PSG DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupený:
předsedou představenstva
IČ:
DIČ:

043 77 036
CZ04377036

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé
Čl. 1.Smluvní strany:
Odst. Zhotovitel se mění a upravuje:
Společník – PSN & DS a.s., se
zastoupený:
IČ:
DIČ:

rky, 603 00 Brno
ředsedou představenstva
043 77 036
CZ04377036

Čl. 3. Lhůta plnění
Odst. 3.2. se mění a doplňuje:
Termín dokončení SO 702 – Cyklická věţ se z Etapy 1 přesouvá do Etapy 2s nový termínem dokončení do 30.06.2020 – viz.
Příloha č.1 tohoto dodatku.
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Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.1+2 dodatku, důvodová zpráva a
žádost o posunutí termínu.
Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy, a zhotovitel dva
stejnopisy, které je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich
pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.
Tento dodatek byl schválen Radou města Šumperka dne 18.07.2019, usnesením č.: 902/19.
Přílohy: Příl.č.1 – Návrh usnesení-důvodová zpráva – 1x A4
Příl.č.2 – Ţádost o posunutí termínu – 1x A4

Tento dodatek byl uzavřen:
V Brně dne:
a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb.
v platném znění.

V Šumperku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za město Šumperk

za IMOS Brno a.s.

Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Ing. Robert
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert
Suchánek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25322257, o=IMOS
Brno, a.s. [IČ 25322257], ou=147532,
cn=Ing. Robert Suchánek,
sn=Suchánek, givenName=Robert,
serialNumber=P663210,
title=předseda představenstva
Datum: 2019.09.18 13:44:07 +02'00'

………………………………………
razítko a podpis

………………………………………
razítko a podpis

za PSN & DS a.s.
IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci
ze dne 27.03.2019
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Ing. Robert
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257,
o=IMOS Brno, a.s. [IČ 25322257],
ou=147532, cn=Ing. Robert Suchánek,
sn=Suchánek, givenName=Robert,
serialNumber=P663210, title=předseda
představenstva
Datum: 2019.09.18 13:44:38 +02'00'

………………………………………
razítko a podpis
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Příloha č.1

Městský úřad Šumperk
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a

investic
Čj.: MUSP 73338/2019

*MUSPX021HCQC*

Elektronický podpis - 11.7.2019
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Oto Sedlář
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.7.2020 15:40:24-000 +02:00

Materiál pro jednání rady města
dne 18.7.2019

RUI 4

Přestupní terminál Šumperk – dodatek č. 1
Obsah: 1.

2. Návrh usnesení
3. Důvodová zpráva
4. Příloha – žádost o posunutí termínu

Návrh usnesení:
RM schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/0517/RUI, uzavřené dne 27.03.2019 se
zhotovitelem stavebních prací „Společnost terminál Šumperk“, Olomoucká 704/174, Černovice,
627 00 Brno, IČO 25322257 na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ na posunutí termínu
stavebního objektu SO 702 – Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2, původní termín 31. 12. 2019,
nový termín nejpozději do 30. 6. 2020
Termín: 20. 12. 2017
Zodpovídá: Ing. Volf

Důvodová zpráva:
Na základě žádosti zhotovitele - Společnost terminál Šumperk - navrhujeme posunout termín
dokončení stavby SO 702 – Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2, původní termín 31.12.2019,
nový termín do 30.06.2020. Důvodem je posunutí zahájení prací na stavbě „Přestupního
terminálu Šumperk“ oproti předpokladu cca 2 měsíce a s tím spojené termíny dodávek od
dodavatele Automatizované kolárny. Termín dodávky technologie je 6 měsíců od podpisu smlouvy
a montáž 60 – 70 dní. Aby nedošlo k porušení technologických předpisů je zřejmé, že výstavbu
cyklistické věže je možné provádět ve vhodných klimatických podmínkách. Tento dodatek č. 1
nemá vliv na konečný termín dokončení stavby.
Termín:
Zodpovídá:

1|1

Zpracoval: Ing. Oto Sedlář, vedoucí oddělení investic
Předkládá: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru

Příloha č.2
Společníci společnosti označované názvem „Společnost Terminál Šumperk“
jejímž jménem jedná Vedoucí společník a správce společnosti-IMOS Brno,a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno.
Společník-PSN DS a.s.
Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

„Společnost Terminál Šumperk“
Vedoucí společník a správce společnosti-IMOS Brno a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 603 00 Brno
Společník-PSN DS a.s.
Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00Brno

Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný, starosta města
Brno 25.6.2019

Žádost o posunutí výstavby stavebního objektu SO 702- Cyklistická
věž, z Etapy 1 do Etapy 2 stavby „Přestupní terminál Šumperk“
Vážený pane starosto,
žádáme o posunutí výstavby stavebního objektu SO 702- Cyklistická věž, z Etapy 1 do Etapy 2
stavby „Přestupní terminál Šumperk“.
Původní předpokládaný termín zahájení výstavby byl stanoven na 15.3.2019. V zadávací
dokumentaci byl pak uveden předpokládaný termín zahájení březen-duben 2019. Ve
skutečnosti proběhlo předání stavenište dne 29.05.2019. Termín zahájení prací se tak oproti
předpokladu posunul nejméně o 2 měsíce.
Fixní termín dokončení Etapy 1 je stanoven nejpozději do 31.12.2019. Provádění některých
prací je však vázáno na klimatické podmínky, tudíž některé práce nebude možné
z technologických důvodů v období před koncem uvedené lhůty vůbec provádět.
Dle písemného vyjádření dodavatele Cyklistické věže, je Automatizovaná kolárna stroj, který
obsahuje elektrické prvky (motory, počítače, třífázové baterie, kabely), skleněné lepené prvky
a přesné mechanické prvky. Proto se montáž musí provádět za příznivých klimatických
podmínek. Dle aktuální nabídky dodavatele Automatizované kolárny je termín plnění-výroba a
dodávka technologie 6 měsíců od podpisu smlouvy a montáž technologie 60-70 dní.
Aby nedošlo k porušení technologických předpisů a dílo bylo prováděno v souladu se
smlouvou, již nyní je zřejmé, že výstavbu Cyklistické věže spadající pod Etapu 1 bude možné
provést až poté, kdy to klimatické podmínky dovolí.
Z výše uvedených důvodů věříme, že naši žádosti vyhovíte.

IMOS Brno, a.s.

PSN DS a.s.

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č. ú.: 63706641/0100
IČ: 25322257, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

