
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):D200/80600/00133/19/01

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. smi. (zhotovitel): 19019030113
reg. č. smi. (objednatel): D200/80600/00133/19/00

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: vORu  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .......................................................... .

... ..........................................
Zastoupený: ........................................ vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..................................................................... 
...................................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc __
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523, plátce DPH
Zastoupený: ............................................, místopředsedou představenstva 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
....................................
............................................................................................................

200012693

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů zahájení provádění a dokončení díla 
uvedených v čl. III odst. 2 smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené kompletní dílo (bez jakýchkoli 
vad a nedodělků) nejpozději do 30. 11. 2019. Jednotlivé části díla je zhotovitel povinen 
dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

a) nejpozději do 31. 10. 2019 střední opravu drážního přejezdu „A“ na traťové koleji 
Luhov - Brniště [plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy].

b) nejpozději do 30. 11. 2019 střední opravu 2 ks jednoduchých výhybek č. 7 a 9 
žst. Brniště [plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy];
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3. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit provádění díla nejdříve 15. 10. 2019.

II I .
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinným 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Smluvní strany ujednaly, že jakákoli plnění stran v souladu s předmětem tohoto dodatku 
uskutečněná smluvními stranami před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše 
uvedenou smlouvou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento 
je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 1 5 -10- 2019 V Olomouci dne ...T.Q..“AQr.2019
Za DIAMO, státní podnik: Za IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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