
II/415 Hrabětice, oprava krytu vozovky v průtahu obce

Číslo smlouvy objednatele  808/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele  953/2019

Číslo smlouvy zhotovitele  2689/2019  

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO

II/415 Hrabětice, oprava krytu vozovky v průtahu obce

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky IČO: 416 01 645
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 2209
zastoupena 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl.  XI. odst.  6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

 Z důvodu koordinace stavebních prací jiných investorů na objízdných trasách nelze vyřídit uzavírku komunikace,
a proto dojde ke změně termínu provádění stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště:                                      do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Předání a převzetí díla: do 27. 9. 2019

           Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek  č.  1,  který  je  nedílnou  součástí  smlouvy,  je  sepsán  ve2  vyhotoveních,  z nichž  každé  má  platnost  prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne                        V Brně, dne 12. 9. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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