Mesto Klášterec nad Ohrí
nárn. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohrí

DODATEK C.1 ke SMLOUVE O DÍLO C. SD/348/2018/ORG

Mesto Klášterec nad Ohrí
se sÍdlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohrí
zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
ICO: 00261939
DIC: CZ00261939
PLÁTCE DPH: ANO
ID datové schránky: 6dqbymc
zástupce ve vecech technických:

Vlastimil

Dokoupil,

tel.:

,

e-mail:

na strane jedné jako objednatel
(dále jako ,,objednatel")
a

Trigema Building a.s.
ICO: 27653579
DIC: CZ699000188
PLÁTCE DPH: ANO
se sÍdlem: Bucharova 2641/14, 158 ClO Praha 5
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535
bankovní spojeni: CSOB Praha 1
císlo úCtu:
zástupce ve vecech smluvních:

.

, tel.:

zástupce ve vecech technických: Petr Katrlík, tel,:
na strane druhé jako zhotovitel
(dále jako ,,zhotovitel")

, e-mail:
, e-mail:

(objednatel a zhotovitel dále spolecne též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatne též jako
,,smluvní strana")
uzavreli níže uvedeného dne, mesíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona c.
89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znení (dále jen ,,obcanský zákoník") tento dodatek C.1
ke smlouve o dílo (dále jen ,,Dodatek"):

1.
1.1.

1.2.

PREDMET DODATKU C. 1SMLOUVY O DÍLO

Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavreli Smlouvu o dílo C.SD/348/201/ORG
vztahujÍcÍ se k vybudování stavby ,,KULTURNÍ DUM V KLÁŠTERCI NAD OHRÍ - PRESTAVBA A
PRÍSTAVBA" ( dále jen ,,SOD").
Smluvní strany se ve smyslu ustanoveni CI. 25.3 SOD dohodly na zmene ( zkráceni ) lhUty
k dokoncení díla a zmene prílohy C.2 - podrobný harmonogram výstavby, které vyplynuly ze
zmeny postupu verejnoprávního projednáni povolení stavby,

]

Mesto Klášterec nad Ohrí
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohrí

2.1.

2.
ZMENY SMLOUVY O DÍLO
Predmetem tohoto Dodatku je zmena Clánku 3. Doba plnení, Odstavec 3,1 , který nove zni

2, 2.

takto :
Zhotovitel zahájí práce na realizaci predmetu díla po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje celé dílo rádne provést, ukoncit a predat vcetne kolaudace ve lhUte nejdéle do
1043 dni ode nabytí platnosti a úcinnosti této smlouvy (limitní termín).
Upravený podrobný harmonogram výstavby je prj|ohou c. 1 tohoto Dodatku.

3.
3.1.

3 .2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ZÁVERECNÁUSTANOVENÍ

veškerá ustanovení SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovne zmenena nebo dotcena,
zustávají nadále v platnosti a úcinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto
Dodatku a sod, mají ustanovení tohoto Dodatku prednost pred ustanoveními SOD. SOD
musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem
Dodatek nabývá platnosti a úcinnosti dnem podpisu obema smluvními stranami.
Tento Dodatek byl vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tri a
zhotovitel obdrží po jedno vyhotoveni.
Nedílnou soucást tohoto Dodatku tvorí jako príloha tohoto Dodatku:
Príloha c. l: podrobný harmonogram výstavby
Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy
skutecnosti, které by vylucovaly Ci ohrožovaly uzavrení a realizaci tohoto Dodatku,
Smluvní strany prohlašujÍ, že tento Dodatek uzavÍrajÍ po vzájemné dohode, na základe jejich
pravé a svobodné vUle, urcite, vážne a srozumitelne a nikoliv v omylu. smluvní strany si
Dodatek preCetly a s jejím obsahem souhlasí a na dUkaz toho pripojuji své podpisy.
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