
Dodatek č. 1
ke smlouvě O dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

Objednatel:

Zhotovitel:

pozdějších předpisů, dne 02. 08. 2019 níže uvedené smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvilem, předsedou představenstva'

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo Smlouvy objednatele: 19000366

SIMOST + FIRESTA - Most Bernáčkova
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno - Dolní Heršpice

zastoupený:

SIMOST, s.r.o. (správce)
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno - Dolní Heršpice
ıčoz 45995803
DIČ: CZ45995803
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 01. O4. 1993 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, vložka 8943
zastoupen lng. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Petrem Švantnerem, MBA, obchodním ředitelem
ve věcech technických

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317528
Dıčz CZ25317528
bankovní spojení:

zapsán dne 20. 11. 1996 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění lng. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických

číslo Smlouvy zhotovitele: 513/2019
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PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu S ČI. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 02. O8. 2019 (dále

jen ,,smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Pro provedení kompletních bouracích prací je nutné snížit hladinu řeky Svratky. Toto snížení nebylo

projednáno v rámci zadávacího řízení a není možné ho aktuálně vyřídit tak, aby veškeré bourací práce

stávajícího mostu proběhly v roce 2019. Stejně tak není možné navázat výstavbou nové lávky ve

stejné poloze. Betonáž spodní Stavby a montáž ocelové nosné konstrukce není vhodné provádět

V zimních nepříznivých klimatických podmínkách.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůt plnění.

v
CI. I.

jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000336 ze

dne 02. 08. 2019:

1) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení a předání stavebních prací: nejpozději do 31. 8. 2020.
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1)
2)

3)

4)

5)

5)

Za objednatele:

V Brně dne

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

čı. ıı.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále V platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdržíjedno vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Za zhotovitele:

27414079 vflfnčflne ıh-ıı-Zuıs f
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lng. Zdenek Machaň
jednatel společnosti SIMOST, s.r.o.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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