ČÍSLO SMLOUVY: DIL/62/06/001481/2012

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo č. DIL/62/06/001481/2012
uzavřené dne 7. 9. 2012
dle ustanovení § 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)
a podle ustanovení paragrafu 4. článku XIV. Smlouvy.

Smluvní strany:
Objednatel
ruchu

Hlavní město Praha – odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního

Se sídlem:
Zastoupený:

Mariánské náměstí 2, 111 21 Praha 1
Mgr. Františkem Ciprem, ředitelem OZV MHMP,
Magistrát hlavního města Prahy
PPF Banka, a.s.
27-5157-998/6000
00064581
CZ00064581

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ

(dále jen „Objednatel“)

a
Dodavatelem:
Se sídlem:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 64700 Brno
Ing. Jiřím Kulišem, místopředsedou představenstva
a panem Egbertem Franzem Zündorfem, členem představenstva
ČSOB, a.s., Praha
3401803/0300
25582518
CZ25582518
(dále jen „Poskytovatel“)

Článek první
Smluvní strany uzavřely dne 7. září 2012 smlouvu o dílo číslo DIL/62/06/001481/2012, jejímž
předmětem bylo zajištění výstavního stánku hlavního města Prahy pro účast na veletrhu MIPIM 2013
v Cannes.
Tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami upravuje po vzájemné dohodě níže
uvedený článek V smlouvy následovně:
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V. Termíny plnění
1.

Termín pro předložení finálního návrhu stánku dodavateli je maximálně 20 kalendářních dnů od
podepsání této smlouvy na plnění veřejné zakázky, nejpozději pak do 15. října 2012. Návrh musí
zadavatel potvrdit svým podpisem.

2.

Termín zhotovení stánku, finální kontroly a uložení do transportních obalů je do 15. prosince
2012.

3.

Termín pro předložení manuálu ke stavbě stánku je 10. 1. 2013. Předáním manuálu je plnění této
veřejné zakázky ukončeno.

4.

Závazný harmonogram je samostatnou přílohou č. 3 smlouvy.

Ostatní články smlouvy ze dne 7. 9. 2012 zůstávají nezměněny.

Článek druhý
Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a poskytovatel jedno
paré.
Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

V Praze dne

V Brně dne

_____________________________________

__________________________________

Mgr. František Cipro
ředitel OZV MHMP
Magistrát hlavního města Prahy

Ing. Jiří Kuliš
místopředseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

Objednatel

___________________________________
Egbert Franz Zündorf
člen představenstva
Veletrhy Brno, a.s.
Dodavatel
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