Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č.: SD/149/2017/OSM
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany
1.1.

Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx, fax: xxx
e-mail: xxx
dále jen objednatel
Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx
Kateřina Frajbišová – pověřená vedením OSM; tel: xxx; e-mail: xxx
xxx – technický dozor investora, tel: xxx; e-mail: xxx

1.2.

Zhotovitel

STAVMAX – Bezděk s.r.o.
zastoupené jednatelem p. Jiřím Bezděkem
se sídlem: Říční 764, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 27309045
DIČ: CZ27309045
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx
dále jen zhotovitel
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel: xxx, e-mail: xxx
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:
xxx – stavbyvedoucí, tel: xxx, e-mail: xxx
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II. Předmět dodatku
2.1.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizace zakázky, respektive posunutí termínu
dokončení zakázky z důvodu vzniklých víceprací, které nebyly obsaženy v projektové
dokumentaci viz Odůvodnění žádosti o posunutí termínu dokončení stavebních prací na akci
„ Oprava sociálních zařízení na zdravotním středisku Sadová 528 v Klášterci nad Ohří ".

III. Čas plnění
3.1.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době: (doba realizace celkem 112 kalendářních dní)

3.2.

Termín zahájení :

od 1.6.2017

Termín dokončení :

do 20.9.2017

Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude
možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit
vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí
informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po
pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a
uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního
deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné
na obnovení prací.

XII. Závěrečná ujednání
12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.
12.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři
vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha:

Odůvodnění žádosti o posunutí termínu

V Klášterci nad Ohří dne………………..

V Klášterci nad Ohří dne ……………….

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………………….......
Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd - starosta

………………………………………….......
STAVMAX – Bezděk s.r.o.
Jiří Bezděk - jednatel
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