Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4190-8868/19

DODATEK č. 1
SMLOUVA O PILO
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva") na akci:

Protipovodňová ochrana města Nýřany - DUR
1.1

Objednatel

Město Nýřany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
002 58 199
CZ00258199
Ing. Jiří Davídek, starosta města
Vlastimil Bauer, tel.:

(dále jen „Objednatel")

a
1.2

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:
Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:
Ing. Šárka Balšánková,
Statutární zástupci:
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jan Leníček, oddělení říčních systémů
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.
(dále jen „Zhotovitel")
Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět DODATKU č. 1
Smluvní strany se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO
uzavřené dne 21.6.2019 (dále jen „SMLOUVA"), se mění následovně:

1

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4190-8868/19

Číslo smlouvy objednatele:

Původní znění:

3.1

ČI. Ill
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli
v následujících termínech:
Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení činnosti:
A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti

01/2020
08/2020
03/2021

(dále jen „Doba plnění”)

Nové znění:

3.1

ČI. Ill
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli
v následujících termínech:
Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení činnosti:
A. Zajištění potřebných průzkumů a podkladů
B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
C. Inženýrská činnost za účelem podání kvalifikované žádosti

01/2020
11/2020
03/2021

(dále jen „Doba plnění”)

2. Závěrečná ustanovení DODATKU č. 1
1.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí,
neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.

3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

