DODATEK č.l
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2018
Sm luvilí strany:

MUBOP00DVE4C

Město Boskovice
Sídlo:

M asarykovo nám. 4/2, 680 ] 8 Boskovice

IČ:
DIČ:
Zastoupené:

In^. Jaroslavem Dohnálkem , starostou města

Bank. spojení:

(jako objednatel na sírane jedné)
a

Ing. Jiří Železný
Sídlo:

Doubravník 63, 592 61

IČ:
tel. číslo:
email:
Zastoupena:

Ing. Jiřím Železným

bank. spojení:
(jako zhotovitel na straně druhé)
I.
1. Zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2018 zavázal k vypracování pro
objednatele na vlastní náklady a nebezpečí dílo spočívající ve vypracování projektové
dokumentace k záměru stavby „Kom unitní centrum s knihovnou“.
2. Dílo bylo rozděleno na části:
a) Projektová dokumentace v rozsahu pro územní řízení
b) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení
c) Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací a
výkazu vým ěr

II.
Dosavadní znění článku V. se v rozsahu odst. 1, písm. b) a c) ruší a nahrazuje se textem:
,,b) Projektová dokum entace v rozsahu pro vydání stavebního povolení včetně
inženýrské činnosti předcházející žádosti o vydání stavebního povolení
zahájení: po protokolárním předání DUR
ukončení a předání této části: nejpozději do 10. 11. 2019
c) Projektová dokum entace v rozsahu pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu

vym er:
zahájení: po protokolárním předání DSP
ukončení a předání této části: 28. 2. 2020“

III.
1. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájem ném projednání na
základe své pravé a svobodné vůle, s tímto souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. 'l ento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
ze smluvních stran.
4. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictví registru smluv
dle zák. č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

1 5 . 07. 2019

V Boskovicích d n e ..........................

lOlt

V Doubravníkud n e ..........................

