
Číslo smlouvy objednavatele: O-93/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 957/2019
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 991/2019

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2144
zastoupená 
ve věcech technických je oprávněn jednat 

a

ZHO TOVITEL 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.  Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: 

Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 17. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně předmětu díla, který se mění a nově zní:

Předmět díla: provedení  jednoduchého  nátěru  z asfaltové  emulze  s podrťováním  DK  4/8
v rozsahu  cca 1 750 m2 (Letiště Brno) a 1 000 m2 (Brno, Bohunícká).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně termínu plnění, který se mění a nově zní:

Termín plnění:   Letiště Brno - do 25. 10. 2019. Dřívější plnění je možné.
Brno, Bohunická - do 31. 10.2019. Dřívější plnění je možné. 
Přesný termín bude upřesněn po dohodě objednatele se zhotovitelem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně místa plnění, které se mění a nově zní:

Místo plnění: Letiště Brno a stavba „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně ceny díla, která se mění a nově zní:

Cena díla:                           Smluvní strany se dohodly na jednotkovou cenu plnění Kč/m2 

Jednotková cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
nutné k provedení a předání díla dle tohoto dodatku.
Cena díla bude fakturována dle skutečnosti.
Skutečné  plnění  bude doloženo oboustranně odsouhlaseným soupisem provedených
prací.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Číslo smlouvy objednavatele: O-93/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 957/2019
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 991/2019

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 kupujícím.

V Brně 3. 10. 2019                               V Brně 8. 10. 2019

………………………………………..            ……………………………….
Za objednatele                                                         Za zhotovitele

                                                               
                                                                    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

                                                                                                  příspěvková organizace kraje
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