Zpracováno:

Stavebni služby, s. r. o. Slrakonice,

Havlíčkova

416; IČ: 46682431; telefon: +420 380 426 120; e-mail: stavebni.sluzby@email.cz

DODATEK

číslo

1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA

O DílO

číslo

20/2017/606-1

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Obnova místní komunikace

Radošovice,

pOZ. p. č. 96/4

L Smluvní strany
1. Objednatel:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identífíkační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:

Obec Radošovice
Radošovice 6, Radošovice
386 01 Strakonice
Rudolf Slavík, starosta
00251739
CZ00251739
Česká spořitelna, Č. účtu 680343399/0800

a
2. Zhotovitel:
Registrován:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:

ZNAKON, a_ s.
Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1048
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.
26018055
CZ26018055
Uni Credit Bank, Č. účtu 430270000/2700

A. Dohoda

o změně

ujednání

smlouvy

v

průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba upravit lhůtu zhotovení díla z titulu naléhavé potřeby objednatele provést v území staveniště
opravu stávajícího vodovodu.
Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl zohledněny tyto vzniklé skutečnosti, jejichž následkem nebylo možné zhotovit dílo
v původně sjednané lhůtě a ke kterým byly učiněny dohody obou smluvních stran o přiměřené úpravě lhůty plnění díla.
Z důvodu vzájemně dohodnuté úpravy lhůty plnění díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo
Č. 20/2017/606-1 uzavřená dne 25. dubna 2017 v rozsahu, jak je dále uvedeno.
A.1, V celém rozsahu se ruší první dva odstavce
a nahrazuje se novým zněním:

článku

"IV. Sjednaná

doba provedení

díla"

1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách
a) předání staveniště, zahájení prací
04.09.2017,
b) dokončení díla včetně dokladů
15.11.2017.
2. Lhůta úplného vyklizení staveniště je sjednána do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů
ode dne termínu dokončení díla sjednaného smlouvou.

B. Ostatní
Ve všech ostatních ujednáních
nou dne 25. dubna 2017.

zůstávají

ujednání

v platnosti

tohoto

dohody

učiněné

dodatku
smlouvou

o dílo číslo 20/2017/606-1

uzavře-

V Radošovicích, dne 10. října 2017
Za zhotovitele, ZNAKON, a s.
Vladimír Kotrch, předsed představenstva a. s.

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta

OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonřte
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