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Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace


a

MCA atelier s.r.o.
















DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


pro realizaci zakázky
„Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary“

(dále jen „tato smlouva“).












K A R L O V Y   V A R Y   2 0 2 0



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČO: 069 68 155
Bankovní spojení: č.ú. xxxxx vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 991 zastoupená Dipl.-Ing. Architektem Petrem Kroppem, ředitelem
na straně jedné jako objednavatel
(dále jen „objednavatel“)

a

MCA atelier s.r.o.
Se sídlem: Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 – Vinohrady Zastoupena: doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem, jednatelem
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 112013 IČO: 274 18 634
DIČ: CZ 27418634
Bankovní spojení: č.ú. xxxxx vedený u Komerční banky
Datová schránka: 9iwkset Kontaktní osoba zhotovitele:
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán,
kontaktní e-mail: cikan@mca-atelier.com kontaktní tel.: +xxxxx
doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D. kontaktní e-mail: melkova@mca-atelier.com kontaktní tel.: +xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(oba dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem XVII odst.17.9. této smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.1 kterým dochází ke změně termínu.


Předmět dodatku
1.1. Termín plnění se mněni z důvodu  aktuálních  a  nepředvídatelných  opatření  Covid  19  nařízených vládou a dle požadavků objednatele.


ČL. III. Doba plnění, odst. 3.1 se mění následovně:
3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujícím termínu: Zhotovení a předání dopracovaných dokumentů (odsouhlasené objednatelem)
	fáze v termínu do 31. prosince 2019
	fáze v termínu do 31. května 2020
Presentace díla pro členy Rady města a příslušných odborů magistrátu a organizací města se budou konat v termínech po 31. květnu 2020, určených ve vzájemné dohodě smluvních stran za předpokladu, že to opatření Covid 19 dovolí.






Ostatní ujednaní
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a v původním znění.

	Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č.1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.








V Karlových Varech, dne 28 dubna 2020





Objednatel:	Zhotovitel:









	          Podpis + razítko				              	Podpis


Kancelář architektury města Karlovy Vary,		MCA atelier s.r.o. příspěvková organizace	doc. Ing.arch. Miroslav Cikán
_________________________
Dipl. – Ing. Architekt Petr Kropp	jednatel ředitel

