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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“, jejímž 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 – PSN & DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupený:
p. Davidem Noskem, statutární ředitel
IČ:
043 77 036
DIČ:
CZ04377036
(dále jen Zhotovitel) na straně druhé

Čl. 2. Předmět a účel smlouvy
Odst. 2.11.1.2. se mění a doplňuje:
Termín dokončení realizace Etapy č.1 se mění z původního termínu 31.12.2019 na nový termín 30.6.2020.
Na základě rozhodnutí města využít při výstavbě Přestupního terminálu „Smart“ řešení bylo přepracováno technické řešení
celého souboru stavebních objektů:
400 Elektro a sdělovací objekty:
SO 401 Rozvody VO
SO 402 Světelně signalizační zařízení
1z 3
R:\As\DuchackovaG\7 Šumperk\Město Šumperk - přestupní terminál - Dod.č.2 k HL.SoD_ (004) finál.docx

zp. s.s.

03.09.2019

IMOS Brno a.s.

Dodatek k HL.SoD

PT Šumperk

SO 403 Přívody a rozvody NN
SO 404 Datové rozvody optické sítě
SO 404.1a Slaboproudé rozvody
SO 404.1b Slaboproudé rozvody – stavební část
SO 404.2 Městská optická síť
Vzhledem k tomu, že vedení města se rozhodlo využívat více „SMART“ technologie při rozvoji města požaduje objednatel
přepracování technického řešení. To přinese optimalizaci tras a zlepšení struktury sítě IT včetně upgrade technologie na
„SMART“.
Nový termín dokončení 1. etapy je 30.6.2020.
Dojde k přemístění „technologického centra“ z ul. Jesenická 2 do těžiště území. Toto nové řešení optimalizuje trasy vedení NN,
VO, slaboproudy a datové rozvody optických sítí.
Systém VO bude rozšířen o „Smart“ technologii řízení a monitoring. Regulací osvětlovací soustavy dojde k úspoře elektrické
energie min. o 40%. Bude umožněno dálkové ovládání celé soustavy (mobil, tablet, PC). Bude umožněna individuální intenzita
každého svítidla. Dojde k zjednodušení servisu, každé svítidlo hlásí svoji poruchu a ta se zobrazí i na mapě.
Nová technologie rovněž umožní rozšířit o kamerový systém CCTV pro Městskou policii, systém bezdrátového spojení WiFi nad
parkovištěm, nabíječky pro mobilní telefony.
Z důvodů snížení chybovosti parkovacího systému s indukčními smyčka dojde k doplnění o kamerový systém sledující SPZ
vozidel a tím bude umožněno zobrazovat skutečný počet volných a obsazených parkovacích míst.
Přepracování technického řešení a povolení případné změny stavby před dokončením zajišťuje na své náklady a odpovědnost
objednatel, který se je zavazuje se Zhotovitelem včas projednat před zahájením příslušných prací. V případě dohody smluvních
stran, zejména o případné úpravě předmětu díla, ceny díla a termínů plnění, bude toto věcně řešeno a upraveno v dalším
dodatku ke smlouvě o dílo. Objednatel bude zajišťovat a poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, neboť plnění
lhůt a termínů plnění je závislé i na Zhotovitelem neovlivnitelných skutečnostech a na řádné součinnosti Objednatele.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
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 12.12.2019, usnesením č.: 1397/19.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i upravený harmonogram stavby, kterým se na základě dohody smluvních stran ruší
a nahrazuje harmonogram stavby v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
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Tento dodatek byl uzavřen:
V Šumperku dne:
a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb.
v platném znění.

V Brně 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: 2020.03.17 08:35:23 +01'00'

………………………………………
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: 2020.03.17 08:35:48 +01'00'

………………………………………
razítko a podpis
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