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ke Smlouvě o dílo

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 s:="ký zákoník (dále jen ,,OZ'J, ve zněn/pozdějš/ch

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2021/27

Název Díla: Oprava chodníků Soběslav 2021 - 1. etapa

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma: STRABAG a.s. Město Soběslav

Registrace:

Sídlo:

Zastoupená:

Telefon

IČ/DIČ

Bankovní spojení:
č. účtu:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
na základě plné moci:
Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky
Marie Vyskočilová, ekonomka provozní jednotky

60838744 l CZ60838744

Komerční banka, a.s.

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., PJ Soběslav
Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav

Oprávněni jednat ve
věcech technických:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

Pavel Záviš, vedoucí PJ

josef Šabart, stavbyvedoucí

(dále jen jako ,,Zhotovitel")

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

Ing. Jindřich Bláha, starosta města

00252921 l CZ00252921

Česká spořitelna a.s.

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města

Jiří Pour, investiční technik

(dále jen jako ,,Objednatel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě také jako ,,Smluvní strana".

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako ,,Dodatek č. 1".
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lánek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dne 02.08.2021 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva"), předmětem které je (i)
závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele opravu chodníků (dále jen ,,Dílo") na akci ,,Oprava chodníků Soběslav
2021 - 1. etapa" (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s ČI. lX., odst. l) Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění nás|edujjcí
ustanoveni Smlouvy:

Změna článku lV. Místo a čas provedeni díla; předání a převzetí díla, odstavce l) Smlouv'y:

Původní znění ČI. lV., odst. l) Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazují se následujíchn zněním:

l) Zhotovitel provede dílo v těchto terminech:
a) zahájeni stavebních prací: červen 2021
b) dokončení stavebních prací: do 15.12.2021

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou
(2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřÍvějši ústni dohodě, podle které Smluvní strany
postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1
v písemné formě potvrzují a konstatuji, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se prováděni Díla způsobem,
jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavřeni tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem
Č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že
je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a,s,

V Soběslavi, dne 27.08.2021

Pavel zbdš
vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

,eko'nomka provozňl jednotky na základě plne moci
/1/' '

za Objednatele:
Město.Soběslav - & 10·

V Soběslavi, dne ,,,:

Ing. Jindřich Bláha
starosta města
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