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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. d201900207 ze dne 12.4.2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261391
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
čĺslo účtu: 626441/0100
(dále Jen “objednatel“)

a

ALTRYSS s.r.o.
sídlo: Kostelní 1465, 43401 Most
zastupuje: jednatel společnosti
IČ: 63148226
DIČ: CZ63148226
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 15209333/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9397
(dále Jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2019 smlouvu o dílo Č. d201900207 (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem byla výměna podlahové krytiny v budovách objednatele spočívající zejména
v odstranění původních koberců a soklů, dodávce a pokládce koberců s celoplošným lepením a
dodání a lepení soklové kobercové lišty.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděného díla vjednotlivých etapách a s tím
spojená změna termínu provádění etap díla. Změna byla dohodnuta mezi objednatelem a
zhotovitelem tak, že se část díla z I. etapy přesune do II. etapy a zhotovitel dokončí I. etapu před
začátkem letních prázdnin, v období letních prázdnin nebude zhotovitel dílo provádět a na II.
etapu nastoupí Po skončení letních prázdnin. Původní termín dokončení I. etapy byl Smlouvou
stanoven na listopad 2019 a termín následného zahájení II. etapy byl naplánován na 2. ledna
2020. V souvislosti s těmito změnami díla se mění termíny provádění díla.

Ii. Změna rozsahu prováděných prací V jednotlivých etapách

1. V ČI. II. se ruší odstavec 4 a nahrazuje se novým, který zní:

4. Pro účely termínů pro provedení díla a fakturace bude dílo rozděleno na dvě etapy.
I. etapa: místnosti č. 205, Č. 206, Č. 207, Č. 305, Č. 306, Č. 307, Č. 308, Č. 309, Č. 310/1, Č. 310/2, Č.
311, Č. 320, Č. 321, Č. 322, V budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí Č. p. 104.
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11. etapa: místnosti Č. 104, Č. 105, Č. 106, Č. 107, Č. 108, Č. 109, Č. 121, Č. 122, Č. 203, Č. 208, Č. 209,
Č. 210, Č. 211, Č. 212, Č. 221, Č. 302, vbudově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstíČ.p.
104 a místnosti Č. 15 a 1 7A v budově Magistrátu města Chomutova, Zborovská Čp. 4602.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram plnění pro IL etapu do 10 dní od uzavření
tohoto dodatku. Objednatel je povinen harmonogram odsouhlasit do 5 pracovních dnů, bude-li
v souladu s touto smlouvou a neprokáže-li vážní důvody pro jeho neschválení Strany jsou povinny
při plánování harmonogramu komunikovat a vycházet si vstříc a zhotovitel je povinen dbát na to,

aby prováděním díla docházelo k co nejmenšímu narušení provozu budov objednatele.

2. V či. II. se ruší odstavec Č. 5.

Ill. Změna termínů provádění díla

1. Či. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní: .

2. Zhotovitel je povinen provádění díla zahájit a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději
v následujících terminech: ‘‚

a) Termín zahájení: I. etapa 2. května 2019

IL etapa 6. září2OlD
I. etapa 30. června 2019
IL etapa ML listopadu 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smiu~ním vztahu včetně poskytnutí
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv
zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodkkým
pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č. 011/03-17 schváleným usnesením
Rady statutárního města Chomutova Č. 174/17 ze dne 20.3.2017

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží Po dvou
vyhotoveních.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
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. za zhotovitele . ‚.

‚ ]ALTRYSS s.r.o.
je natel společnosti

b) Termín dokončení:

dne ZaD 2019

z obje natele ! :
SAT ÁRNÍMĚSTOCHOMUTÓV ľ«.‘‘ :
J Dr Marek Hrabáč, Primátor ‚ ‘ ‚


