Ústecké dopravní stavby,

Dopra vní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,

s.r.O.

a.s.

Opémá Zeďa oplocení - areál garáží BUS

7

Dodatek č.1

ke Smlouvě O dílo
Stavba: ,,Opěrná zeď a oplocení - areál garáží
ev.č. objednatele: 2

‹

/‹7,2‰/4/ıžz›

/

BUS“

039 20 10

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona

č.

pozdě/ších předpisů

89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění

článek
Smluvní strany
I.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou

se sídlem: Mrštíkova 3,461 71 Liberec
IČO: 473 11 975
DIČ;

a.s.

lll.

CZ47311975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 372
Zastoupené: Ing. Michalem Zdënkem, M.A., předsedou představenstva
nem představenstva
a lng.
Bankovní spojení:
Čisıø účtu:

dále jen „objednateI“,

8

Ustecké dopravní stavby

S.r.o.

se sídIem:Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice
IČO: 027 39 925
Dıć: CZ02739925
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 39479
Zastoupená: Jindřichem Bährem -jednalelem Společnosti

Bankovní Spojení:

Číslo účtu:

dále jen „zhotoviteI",

uzavírají
dílo

na základě vzájemné dohody tento dodatek

Ze dne 18.06.2020:

~1~

č. 1

(dále též „Dodatek“)

ke smlouvě O

Úsíecké dopravní stavby,

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,

S.r.o.

a.s.

Opémá Zeď a op/ocení - areál garáží BUS

Zdùvodu časového posunu vydání Stavebního
19.8.2020 se mění:

Článek

III.

povolení Snabitím právní moci až dne

- Doba plnění takto:

se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době
od 24.08.2020
do 30.09.2020
V případě, že Zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu, stanovuje se pokuta
1000,-Kč za každý den prodlení po stanoveném termínu.

3.1. Zhotovitel

3.2.

Ostatní náležitosti Smlouvy se

Tento Dodatek

v Liberci

Č.

1

je

21

dne:

nemění a

zůstávají v platnosti.

vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý

v chaharøviøšøh dne;

-08- 2020

za objednatele:

.

lng.

_

áclav

Ž'//2

“

Za zhotovitele:

Mıchal Zdenek, M.A.
předseda představenstva
lng.

má povahu

_

“

$oľìıa

len prˇedstabe

.

l

Jındrıch

tva

I

~2~

Bahr

.

jednatel společností

originálu.

Ž“ 54°

