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DODATEK Č. 1.
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. d201800542 ze dne 25.10. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.
sídlo: Běchovická 701/26, 10000 Praha 10- Strašnice
adresa pro doručování: Tušimice 34,43201 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.10. 2018 smlouvu o dílo č. 201800542 (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem byla Obnova povrchu ulic Dobrovského, Ve Stráni, Chomutov.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla. Dílo je možné realizovat po vydání
dopravně inženýrského opatření. Dne 25.10.2018 zahájila projekční kancelář IQ PROJEKT s.r.o.,
Školní 3635, 430 01 Chomutov projednání stanovení dopravně inženýrského opatření
s příslušnými orgány státní správy s tím že nejbližší možný termín pro vydání rozhodnutí o
přechodné úpravě provozu a souhlasu se zvláštním užívání komunikace je 14.12.2018.V
souvislosti s tímto přerušením pracĺ se mění termín dokončení díla, který je s ohledem na
předpokládanou nemožnost plnění v zimním období třeba prodloužit do jarních měsíců, nikoliv
však cena díla.

II. Změna termínu díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 25.1 0.2018 a řádně dílo dokončit a
předat objednateli nejpozději do 15. S. 2019.
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V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým
pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením
Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


