
Příloha č. l/3b usneseni 8/82. schůze RMČ Brno-sever ze dne 26.05.2021

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Oprava druhé části zděného oplocení v parku Marie Restituty“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2020/3940/ORIM/021/1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Statutární město Brno,
městská část Brno-sever

Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70
zastoupení: leček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech technických: vedoucí ORI
Telefon/fax, e - mail:

44992785IČ:
DIČ:
Banka:
č. úětu:
(dálejen objednatel)

Zhotovitel
Zapsán v obchodním rejstříku:

CANDELA, s.r.o.
KS v Brně, oddíl C, vložka 4956

Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

jednatel

sídlo:
zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních jednatel

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

45476021
CZ45476021

IČ:
DIČ:

Banka:
č. účtu:
(dálejen zhotovitel)

společně též jako „smluvní strany“
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/3940/ORIM/021 uzavřené dne 02.12.2020 dle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1/3b usnesení 8/82. schůze RMČ Brno-sever ze dne 26.05.2021

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly skutečnosti, které mají vliv na termín plnění díla.
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.05.2021 vyplynulo, že z důvodu pandemie COV1D nastal problém se 
zhoršeným zásobováním materiálu nutným pro výrobu a montáž stavebních prací a příslušenství.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III. Smlouvy o dílo s názvem „Doba plnění“:
Termín ukončení vnějších stavebních prací 
a předání předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 30.06.2021

3. Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku III. smlouvy o dílo Č.2020/3940/ORIM/021.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 02.12.2020 zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, 
městská část Brno-sever.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. I přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují 
svými podpisy.

6. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří harmonogram prací.
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Příloha č. l/3b usnesení 8/82. schůze RMČ Brno-sever ze dne 26.05.2021

Doložka:
Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Bmo-sever na schůzi č. 8/82. dne 26.05.2021.

2 & 05. 2021
2 8, 05. 2021V Brně dne V Brně dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

Členka rady
Br 47 BRNO

vitele:

společnosti CANDELA, s..r.o.

jednatele:

er

Příloha: harmonogram prací
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Harmonogram stavby: 10928 Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno - Husovice

Zhotovitel: Candela s.r.o.

duben 2021 květen 2021Začátek
činnosti

Konec
činnosti

červen 2021
Číslo Název

3 22 4 1 3 1 24 3 4

Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno 12.04.2021 30.06.202110928
12.04.2021 30.06.2021Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno10
12.04.2021 30.06.2021Oprava oplocení parku M.Restituty, Brno10928/01
19.04.2021 11.05.2021Zemní práce1
12.05.2021 19.05.2021Základy a zvláštní zakládání
20.05.2021 04.06.2021Svislé a kompletní konstrukce3
07.06.2021 21.06.2021Úpravy povrchu,podlahy6

30.04.202119.04.2021Ostatní konstrukce, bourání9
21.04.2021 30.06.2021Staveništní přesun hmot99
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