Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.: SD/169/2019/OVR
,,Oprava terénního schodiště a cesty, zámecký park v Klášterci nad Ohři"
uzavřená podle ustanoven1§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v p/atnén7
znění (dále jen ,,občanský zákoník)

1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Smluvní strany

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E, Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohři
IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen ,,objednatel"
Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.:
Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR; tel:
Petr Vaněk - referent OVR; tel:
1.2.

Zhotovitel

SVŠ 2000 spol. S r.o.
zastoupené: Oleksandrem Dudčukem - jednatelem společnosti
se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČO: 25241753
DIČ: CZ25241753
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen ,,zhotovitel"
Zástupce zhotovitele ve věcech sľnluvnÍch:
Oleksandr Dudčuk - jednatel společnosti, tel.
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a orqanizačních

l

I. Preambule
1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 24.04.2019
z důvodu úpravy termínu dokončení v návaznosti na časovou prodlevu dodávky materiálů a z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek.

0

2.1.

Čl.lll MĹstoµovEdenÍc|ÍlaačasphěnĹtxxi3.2.smbuvy serušÍar|ah|azumKNýmzněním takto:
,,Doba realizace díla bude celkem 109 kalendářních dní.
Zhotovitel zaháji provádění díla dnem od 03.06.2019.
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 20.09.2019."

2.2.

Příloha č. 2 Harmonogram sinlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto
dodatku.

Ill.

3.1.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají
beze změny.

3.2.

Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subiektem uvedeným v § 3
odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatketn, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana
takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součásti smlouvy ze dne 24.04.2019 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha:

Harmonogram prací

Zakázka: Oprava terénního schodiště a cesty, zámecký park v Klášterci nad Ohři

Harmonogram realizace díla

Prováděné práce

1

2

Předáni a příprava staveniště
Zemní práce
Zakládáni
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Konstrukce klempířské
PředánÍdí|a

Předpokládaná doba realizace: 3.6.- 20.9.2019
Předpokládaná doba plněniv kalendářních dnech: 109 dní
Harmonogram stavbyje orientační.
Některé práce jsou závislé na momentálních klimatických podmínkách.
Ostrov, 21.8.2019
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