SMLOUVA O PROVEDENÍ
ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
Dodatek č. 2
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a za použití § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatel:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
IČ: 604 61 071
DIČ: CZ60461071
bankovní spojení: KB Praha
účet č. 19-5599810247/0100
zastoupený
prof. ak. arch. Jindřichem Smetanou, rektorem
ve věcech technických
Mgr. Adama Petr, smluvní manažer projektu, adam@4prom.cz,
+420 775 212 894
č. smlouvy objednatele:

a
Zhotovitel:

ZIP o.p.s.
se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
bankovní spojení: KB Plzeň
účet č.: 78-1601640227/0100
zapsán dne 26.2.2001 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu
v Plzni, oddíl O, vložka 45
zastoupen Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. - ředitelem

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení archeologického výzkumu ze dne 30.7.2018
(dále také jen Smlouva), která byla výsledkem zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod
systémovým číslem P18V00003519, takto:
Úvodní ustanovení
Strany shodně konstatují, že:
a) bez zavinění kterékoliv ze smluvních stran došlo v červenci 2018 vlivem havárie na staveništi, kde
je záchranný archeologický průzkum prováděn k podstatné změně podmínek, které vylučují
realizaci díla v termínech plnění sjednaných ve Smlouvě,
b) smluvní strany mají zájem na provedení díla v rozsahu stanoveném Smlouvou, a to tak, že bude
dílo bude provedeno v těsné koordinaci se záchrannými, zajišťovacími pracemi na staveništi
prováděnými generálním dodavatelem stavby Metrostav a.s. a dále v koordinaci s pracemi na
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samotné realizaci stavby „Technologické centrum Mikulandská“ a to podle změněné dokumentace
k provedením stavby, jak ji postupně vydává generální projektant stavby AED project a.s.;
a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to v článcích Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto
Dodatkem č. 2:
IV.
Doba trvání smlouvy
Odstavec (3) příslušného čl. Smlouvy se ruší.
Odstavec (4) příslušného čl. Smlouvy se mění takto:
„(4) Plnění předmětu díla terénní části ZAV bude provedeno podle instrukce a v koordinaci s generálním
dodavatelem stavby „Technologické centrum UMPRUM Mikulandská“ společnosti Metrostav a.s, a to tak,
že vyklizení a předání staveniště k rukám Metrostav a.s. zhotovitel provede nejpozději k 31.5.2019.“
Odstavec (5) příslušného čl. Smlouvy se mění takto:

„(5) Bezprostředně po ukončení plnění předmětu díla terénní části ZAV bude následovat část zpracování
výzkumu do Nálezové zprávy, která bude ukončena nejpozději do: 31.5.2020.“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze, dne

V ……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

prof. ak. arch. Jindřich Smetana
rektor

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
ředitel ZIP o.p.s.
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