
Č. smlouvy objednatele: 0370/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Se sídlem:
Zastoupené:

IČ:
DIČ: 
tel:
e-mail:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
datová schránka: c5hb7xy 
(dále jen objednatel)

Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
ve věcech smluvních - Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města 
ve věcech technických
00240079 
CZ00240079 
+420 326 909 111 
epodatelna@brandysko.cz

Zhotovitel:
Sdružení - Společnosti STAVOKOMPLET -  STAVBY DLOUHÝ
Se sídlem: Královická 251, 251 01 Zápy
zastoupený: Vladislavem Burdou-jednatelem
IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945
Tel:
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
Bankovní spojení:
číslo účtu: J , i  f ,  .
datová schránka: N834kd3
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Vladislav Burda

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo č. 0370/2017 uzavřené dne 
4.5.2018 (dále jen jako „SoD") provádí pro objednatele dílo: „Rekonstrukce místních komunikací 
ve městě Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav-2.etapa, ulice Dělnická, Družstevní, U Cihelny"
(dále jen jako „dílo").
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Článek 1

Jelikož došlo k posunutí termínu předání stavby o 8 dní z důvodu zajišťování podkladů 
objednatelem od projektanta pro vytyčení inženýrských sítí, dohodly se smluvní strany na uzavření 
tohoto dodatku Vzhledem ktomu, že veškeré podklady pro vytyčení inženýrských sítí byly po 
termínu platnosti, zajišťoval si zhotovitel platná vyjádření. Na základě těchto vyjádření, byly 
inženýrské sítě postupně vytyčovány a k vlastnímu nástupu na stavební práce došlo dne 28.6.2018. 
S ohledem na shora uvedené, smluvní strany se dohodly na změně doby plnění uvedené včl. 4., 
odst. 4.1. takto:

Článek „4. Doba plnění", odstavec 4.1 se celý nahrazuje následujícím novým jeho zněním:

4.1 Zhotovitel provede dílo s náležitou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je
k provedené díla třeba, když dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy bude 
provedeno v následujících termínech:
4.1.1Termín zahájení díla: 22.05.2018 -  předání stavby, 28.06.2018 -  zahájení
stavby

Termín dokončení díla: 30.04.2019

Článek 2
Závěrečná ustanovení

2.1 Veškerá ostatní ujednání předmětné SoD zůstávají beze změn.

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží po dvou 
podepsaných stejnopisech a zhotovitel -  každý účastník sdružení, jeden podepsaný 
stejnopis.

2.3 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č .l je nový harmonogram stavebních prací, který se 
podpisem tohoto Dodatku č. 1 stává nedílnou součástí SoD a upravuje termín dokončení 
SoD.

2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje 
zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů od uzavření této smlouvy.
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2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a na 
důkaz připojují své podpisy

Příloha č.l: ČASOVÝ HARMONOGRAM

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne

Objednatel:

; Z 12. 2018

Zhotovitel:
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ČASOVÝ HARMONOGRAM - REÁL

Rekonstrukce místních komunikací ve městě 
Brandýs n/L - St. Boleslav - 2. etapa (2.část -2MK)

Rekonstrukce místních komunikací ve městěBrandýs n/L - St
Boleslav - 2. etapa (2,část -2MK)
Doba výstavby dle nabídky
Prodloužení stavby za práce nad rámec projektové dokumentace
Předání staveniště 22.5.2018, zařízení staveniště


