
DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 
Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 19/MAJ/2019, číslo smlouvy 

zhotovitele:S2019003-O) pro zakázku s názvem:    

 

ZŠ Metelkovo náměstí,  Teplice – větrání tělocvičny 

 
  

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:              Statutární město Teplice 

 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou 

 vedoucí oddělení majetku města finančního odboru 

                                                     Magistrátu města Teplice 
sídlo:  nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:  002 66 621  

DIČ: CZ002 66 621 

bankovní spojení: KB Teplice,  č.ú. 226501/0100 
 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních Zdeňka Popelková  

 vedoucí oddělení majetku města   
 ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová,  

  vedoucí oddělení investic a realizací,    

 technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová   

                                                   
      

 

 

Zhotovitel:   NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. 

 

jednající/zastoupen:    jednatelem společnosti  
sídlo:  Gorkého 1613, 436 01 Litvínov  

IČ:  286 83 218 

DIČ:  CZ286 83 218    

bankovní spojení:   KB a.s. – Litvínov, č.ú. 43-3605350277/0100 
e-mail:   

osoby oprávněné k jednání:  

 ve věcech smluvních:   jednatel                                                     
     ve věcech technických:                                                                 

 ve věcech realizace a předání díla:   

                                                               
 

zápis v OR (nebo ŽR) :  Krajský soud v Ústí nad Labem,  oddíl C, vložka 26738    

 

 

 

 

 



Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

 
 

Článek V. -  Čas plnění 

 

Z důvodu nutnosti  odstranění závady zatékání  do střešní konstrukce, se mění znění  tohoto článku 
Smlouvy o dílo následovně:  

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
 

          Termín dokončení a předání díla: do 20.9.2019 

 

    
 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018. 
Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

V Litvínově  dne  9.9.2019                                               V Teplicích  dne  16.9.2019 

 
 

 

 

                       
 

 

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

za zhotovitele:                                                                   za objednatele : 

 – jednatel spol.  Zdeňka Popelková –  
                                                                                          vedoucí od. majetku města MgMT 




