Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/055/2018/OVR
"Konzervace nádvorní stěny jižní budovy hradu Šumná u Klášterce nad Ohří“
uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník"

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 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx
dále jen objednatel
Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx
Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx
Jana Kühnerová – referent OVR; tel: xxx; e-mail: xxx
1.2.

Zhotovitel

STAMO, spol. s.r.o.
zastoupené: Jindřichem Husákem, jednatel a ředitel
se sídlem: Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1
IČO: 43222323
DIČ: CZ43222323 /plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx
dále jen zhotovitel
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Jindřich Husák, jednatel a ředitel
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních
Jindřich Husák ml., jednatel
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I.
Preambule
1.1.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne
30.01.2018 z důvodu delší lhůty pro vydání stanoviska na odboru regionálního rozvoje
v Kadani následujícím způsobem:

II.
2.1.

Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým
zněním takto:
„3.2 Doba realizace díla bude celkem 92 kalendářních dní.
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 20.06.2018
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 20.09.2018“

2.2.

Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním.

III.
3.1.

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

3.2.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, 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 subjektem 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 dodatkem, byť 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 každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.5.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.01.2018 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram prací
V Klášterci nad Ohří dne: ............................

V Klášterci nad Ohří dne: ..........................

Za objednatele :

Za zhotovitele:

…….................................................................
Ing. Štefan Drozd - starosta města

…….................................................................
Jindřich Husák - jednatel a ředitel
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