
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ 0 DíL0
číslo smlouvy objednatele: RISML/00109/2019

číslo smlouvy zhotovitele. O-19-12-214

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/20'l2 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

,,Most pres Knovízský potok v ulici Přemlrrlnva"

Smluvní strany
Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Palackého náměstí 1 , Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 0l
Ič: 00236977; Dl(,: CZ236977

bankovní spojení: Ko
číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem
Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz
Marcela Horčičková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)
Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)
Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva (tel.:
Autorský dozor: SAGASTA s.r.o. -
Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem
(tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.,
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
l(,: 28868781 : DIČ: CZ28868781

zapsaný v obchodním du v Praze, oddíl C, vložka 1 50147
bankovní spojení: Č
číslo účtu:

jednající/zastoupený: Petrem Jelínkem - jednatelem
Korespondenční adresa:

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Petr Jelínek,
Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Oldřich Ká

Dále jen ,,Zhotovitel"
l



1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/1 5/4/8,
ze dne 17.08.2020 se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, který
byl uveden v čl. Ill. odst. 1 smlouvy, a to prodloužením termínu ukončení prací o 34 dní,
resp. nejpozději do 22.09.2020.

2. Důvodem prodloužení termínu je časová prodleva stavebních prací zhotovitele
společnosti (,EZ, a.s., a to o 26 dní, která nastala pří vynucené přeložce kabelu
veřejného napětí ČEZ oproti původnímu plánovanému termínu. A dále pak vynucené
přerušení prací v délce 8 dní, které bylo vyvolané nařízením krajské hygíeny, kdy byla
pro všechny vedoucí pracovníky stavby nařízená preventivní karanténa, a to z důvodu
přímého kontaktu s osobou, která byla testována na onemocnění COVID 19 s pozitivním
výsledkem.

3. Změna smlouvy uvedená v odst. 1 této smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst.
6 zákona č. 1 34/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností oríginálu, jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden stejnopís zhotovitel.

6. Dodatek nabývá platností dnem podpísu oprávríěnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv
k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou
účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, ÍÍ'Ů..r.'.-. 2020 ť, '7,V Berouně, '.Í.'... ;.:.....2020

Objednatel:

starosta města

Zhotovitel

2


