
Rámcová Sod č. 2019_01675

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 2019_01675

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa:

1.2 Zhotovitel

BUILDPRO s.r.o.
Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu:
Zastoupená:
Zástupce pro věci technické:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mailová adresa:

Chlumecká 327, 403 39 Chlumec
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302 
^^^^^^^^^^^^■jednatelem společnosti

04940075
CZ04940075
ČSOB, a.s.
274172352/0300

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_01675 ze dne 21. 11.2019 na opravy 
vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních 
závodů Most a Ústí nad Labem, je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.

Dále se doplňuje bod č. 6 rámcové smlouvy o dílo „Další povinnosti zhotovitele“ takto:

6.1.11 vybavit své zaměstnance řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní 
ochrany a ochrannými pracovními pomůckami a zajistit jejich náležité používání v předepsaném 
rozsahu a účelu;

6.1.12 seznámit své zaměstnance, dodavatele a subdodavatele a jiné osoby zúčastněné na 
prováděném Díle (dále jen pracovníky) s riziky na pracovišti, upozornit na ně a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Prověřit před každým nástupem 
pracovníků na pracoviště, zda je toto pracoviště zcela bezpečné z hlediska požadavků na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví a pokud Zhotovitel zjistí nějaké nedostatky, nepovolit nástup 
pracovníků na pracoviště, dokud nedostatky nebudou odstraněny a pracoviště nebude zcela 
bezpečné. Zhotovitel se zavazuje kontrolovat zdravotní způsobilost zúčastněných osob, a to 
zejména ve vztahu k infekčním, virovým a jiným nakažlivým onemocněním. V případě výskytu či 
podezření na výskyt přenosného nakažlivého onemocnění bezprostředně informovat o této 
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skutečnosti Objednatelova Zástupce ve věcech technických a provést taková opatření, aby bylo 
v co nejvyšší míře zabráněno v dalším šíření onemocnění a učinit o tom zápis do 
stavebního/montážního deníku.

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě 
se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne

Za objednatele:

- 9 -12- 2020 Chlumec dne

Za zhotovitele:

12 -01- 2021

Ing. David Votavaf 
generální ředitel a člen představenstva jednatel společnosti


