Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Strategie ICT města Znojma
uzavřené na základě výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami
(dále jen „Strany“):

Objednatel:

Město Znojmo
se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 02
IČO: 00293881
DIČ: CZ 00293881
zastoupený: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou
(dále jen „Klient“ nebo „Zadavatel“);
a

Zhotovitel:

IT Cluster, z.s.
se sídlem: Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 27021408
DIČ: CZ 27021408
zastoupený: Ing. Přemyslem Soldánem, předsedou výkonné rady
bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava,
číslo účtu: 2312458001/5500
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl L, vložka 6985
(dále jen „Dodavatel“).

Strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na této změně Smlouvy o dílo Strategie
ICT města Znojma ze dne 12.01.2021 (dále jen „SoD“):

Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany mezi sebou uzavřely SoD, jejímž předmětem se Dodavatel zavázal pro
Zadavatele vytvořit dílo, které spočívá ve vytvoření Strategie ICT města Znojma, která splňuje
požadavky dle přílohy č. 3 podkladů zadání veřejné zakázky s názvem „Strategie ICT města
Znojma-Znovu otevřeno“ a další stanovené podmínky v podkladech zadání (dále jen „Dílo“).
Článek II.
Předmět dodatku
Na základě krizové situace způsobené pandemií COVID-19 a s tím spojené nemožnosti plnění
předmětu SoD se Strany dohodly na této změně SoD:
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Článek II. SoD DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O DÍLO se v odst. 2.1 ruší a nahrazuje zněním:

2.1 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv. Dodavatel provede a předá Dílo nejpozději do 31. 5. 2021.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání SoD, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem
uveřejnění 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), ve
znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 k SoD se zavazuje v registru smluv zveřejnit Zadavatel.
Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu, přičemž dva stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy obdrží Dodavatel.
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 k SoD, připojují
osoby oprávněné jednat jménem Stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční
podpisy.
Uzavření Dodatku č. 1 k SoD schválila Rada města Znojma usnesením č. 107/2021, bodem
č. 4596, na své schůzi konané dne 29. 3. 2021.

Ve Znojmě dne

V Ostravě dne

………………………………………….

………………………………………….

Za Zadavatele

Za Dodavatele

Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

IT Cluster, z.s.
Ing. Přemysl Soldán,
předseda výkonné rady

