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Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Sumperk
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM L/2021/0651/OSM
uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona
jako „občanský zákonlk"), vjeho platném znění.
1.

č.

89/2012

Sb.,

občanský zákonık (dále

Smluvnístrany.

Město Šumperk
nám. Míru
se sídlem:

1. 787 01 Šumperk
00303461
CZ00303461
Mgr. Tomášem Spumým, starostou

ICO:
DIČ:

Zastoupené:
Dále jen:
Objednatel
na straně jedné

a

CRYOS s.r.o.
se sídlem:
ICQ
:

DIC:

Šumperská 814. 788 13 Rapotín

03796531
CZ03796531

Zastoupené: lng. Davidem Schmldem, jednatelem
Dále jen:
Zhotovitel
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dnešnıho dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními
občanského zákonﬂ‹u tento dodatek.
2.

Předmět dodatku

Z důvodu celosvětového výpadku dodávky potřebných komponentů pro dodávanou technologii ze
strany výrobců se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění u výše uvedené smlouvy O
dﬂo. Na základě těchto skutečností uzavírají účastníci smlouvy O dílo č. SML/2021/0798/OSM
uzavřené mezi nimi dne 26.10.2021 (dále jen „sm|ouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují
posunutí termínu dokončení dﬂa.
Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a

uvedeným dále v následujícím termínu:
zahájení:

01. 11.

řádně jej předat objednatelì způsobem

2021
Bankovní spojení: Česká spořitelna

1905609309/0800
IC: 00303461
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dokončení:

nejpozději

do 06. 05. 2022

Objednatei si vyhrazuje právo, že provádění některým člnnom bude realizováno mimo běžnou
pracovní dobu - v odpoledních a nočních hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice a
to vše bez nároku na zvýšeníceny dila.

Po ukončení realizace a převzetí celého díla bude následovat zkušební provoz v délce 1 týdne,
který se uskutečníza vhodných klimatických podmínek.
Dokončením

realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání
originálů dokladů O předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu O předání a převzetí dﬂa

a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu O zaškolení obsluhy a odstranění
vad, nedodělků a po ukončení zkušebnıho provozu.
Zhotovitel se zavazuje, že
stávajícího zařízení.

bude do doby dokončení

realizace díla provádět bezplatný servis

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze

změny.

3. Ostatní ustanovení
1.

jejich

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými

podpisy.

Tento dodatekje vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatei
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonﬂ‹, vplatném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(Zákon o registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
2.

i

úřední desce apod.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle Zákona
Sb., o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
1.
Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 3893/22 ze
dne 17.02. 2022.

4.

č.340/2016

V Šumperku dne:
Za objednatele:
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V Rapotíně dne:
Za zhotovitele:

2022
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Ing.

David Schmid
jednatel

