DODATEK Č. 1
ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na
projektu „Nová svazková základní škola „LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost,
autorský dozor“ uzavřené dne 8. 2. 2019
uzavřený v souladu s čl. 11.6 výše uvedené smlouvy uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami:
(1) LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí
se sídlem:
Horní náves 6, 251 62 Louňovice
IČO:
06028781
zastoupený:
zplnomocněný zástupce Ing. Josef Řehák, předseda svazku LOŠBATES
bankovní spojení:
účet č. 94-12311201/0710, vedený u České národní banky /
účet. č. 115-6959840277/0100, vedený u Komerční banky a.s.
(„Objednatel“)
a
(2)

Pelletier de Fontenay Inc.
se sídlem:
100-6630 Hutchison Montréal (QC) H2V 4E1, Canada
IČO (NEQ):
1171452346
zastoupený:
Hubert Pelletier
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Registraire des entreprises Québec, sp. zn.
RLRQ P-44.1

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)
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1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2019 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková základní škola
„LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ („Smlouva“) na
základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nová svazková základní škola
„LOŠBATES“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ realizovaného
ve formě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli
zejména, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, autorský dozor, kompletní zajištění
EIA (bude-li vyžadována), spolupráci při výběru zhotovitele stavby na předmětný projekt a
ostatní dílčí plnění definované ve Smlouvě.
Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem
předvídaným v ustanovení čl. 11.6 Smlouvy tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní
strany dohodly na úpravě bankovního spojení Zhotovitele.
Smluvní strany se na změně bankovního spojení Zhotovitele ve Smlouvě dohodly s tím, že tato
změna není podstatnou změnu Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ. Jedná se totiž o
změnu, která nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ; změna by
neumožnila účast jiných dodavatelů, rovněž by nemohla ovlivnit výběr dodavatele. Změna
rovněž nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy, jelikož změna bankovního
spojení Zhotovitele nemá vliv na cenu plnění dle Smlouvy a tato změna tak nepředstavuje
podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Změna bankovního spojení Zhotovitele dále
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (Smlouvy), tedy změna
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nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ.
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2.
PŘEDMĚT DODATKU
Tímto Dodatkem se mění bankovní spojení Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy v bodu (2)
definujícím smluvní stranu Zhotovitele, a to následovně:
(2) Pelletier de Fontenay Inc.
se sídlem:
100-6630 Hutchison Montréal (QC) H2V 4E1, Canada
IČO (NEQ):
1171452346
DIČ:
N/A
zastoupený:
Hubert Pelletier
bankovní spojení: účet č. 11063126404500101, vedený u NATIONAL BANK
OF CANADA,
kód
banky
CC0006,
SWIFT
MT103,
IBAN 11063126404500101, BIC CODE: BNDC CA MM INT

3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný
význam jako ve Smlouvě.
Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran.
Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně
prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.
Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán v elektronické podobě v českém
jazyce.
Znění tohoto Dodatku bylo schváleno sněmem delegátů obcí náležejících do svazku LOŠBATES,
dobrovolný svazek obcí, a to na základě usnesení č. DSOL/16/2019 ze dne 7. 11. 2019.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho níže připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Louňovicích dne 7. 11. 2019

V Montréalu dne ____________

ŘEHÁK JOSEF
ING.

Digitálně podepsal ŘEHÁK
JOSEF ING.
Datum: 2019.11.07 15:33:47
+01'00'

__________________________________
Ing. Josef Řehák
předseda svazku LOŠBATES

__________________________________
Hubert Pelletier
president
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