
.................................

& < 1 / 4 0 0 /

CES 1473/19
LI032494 Liberec, Karlov Pod Ještědem, náhrada zdroje
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě CES 1473/19 ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: I..................................................

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: 
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: ..................... ...............................

a

2. Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517,460 01 Liberec XII -  Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou -  jednatelé.
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:............................................................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ................ ............ Společně také jako 
„smluvní strany“

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 363

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1473/19 ze dne 3.7.2019 
(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým 

se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 7 (Termíny provedení díla), odst. 7.8.3. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodů koordinací s ostatními správci sítí posouvá se termín realizace stavby do 31.10.2019.

Verze 1.0
Dodatek (ORI) Stránka 1



ČI. II
Termín provedení díla

Termín provedení díla (dle SOD čí III, odst 3.2) se mění takto:
Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 31.10.2019.

ČI. III
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož I všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany sí jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastnící tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č.1

V Teplících dne:___________ V Liberci dne: 1.8.2019

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

.............................................. 
 . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . .

..........................................................................
.................................................

Václav Kubeš 

jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o,

.................................................................
.......................................... ........ 

............................................................... 
. . ..
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZM Ě N Y číslo: 01/2019
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 1.8.2019

Název akce: LI032494 Liberec, Karlov Pod Ještědem, náhrada zdroje

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: .Čas plnění

Popis a zdůvodnění změny:
Z důvodů koordinace s ostatními správci sítí

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

0 bez DPH

Změna času plnění: 
Zahájení: 08/2019 
Dokončení: 31.10.2019

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

... . . . . . . . ...... . .. . .. . . odpis .....um



PŘ IJETI Z M Ě N Y

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny /L

............................____________Podpi. ...................................Datum
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

..... ........... Podpis Datum / " V .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

................................................... Podpis¡s Datum í í .  %>/f

............................ Podpis. ............... Datum. /Á  /■ Uý<)

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přiletí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevvhovuií&f k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíží do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. _________


