„Semily - rekonstrukce komunikace ul. Cihlářská“

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 27.04.2021
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku
č. smlouvy u zhotovitele:

zakázka číslo:

211240219.1
Smluvní strany

Objednatel:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:
(dále jen „Objednatel“)

Město Semily
002 76 111
CZ00276111
Husova 82, 513 01 Semily
Bc. Lena Mlejnková, starostka

a
Společnost:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:
Zápis v OR, sp.zn.:

Ve věcech technických oprávněni
k jednání:

COLAS CZ, a.s.
261 77 005
CZ26177005
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a zplnomocněný zástupce
společnosti
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6556
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
tel: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,
tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Semily
– rekonstrukce komunikace v ulici Cihlářská“ (dále jen „Smlouva“).

2.

Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu vícepráce na vodohospodářské infrastruktuře, kterou
Zhotovitel buduje pro třetí stranu (Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí, IČO
49295934) a jejíž dokončení bezprostředně a neoddělitelně souvisí s plněním Smlouvy.

3.

Na základě dohody smluvních stran se mění termín dokončení díla uvedený v čl. 3 odst. 4 Smlouvy
takto:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit do 12.11.2021.
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4.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a
kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících
smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují
vlastnoručními podpisy.
Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými
a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování
osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na
stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů
na požádání poskytne.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení:211004/RM/512.
V Semilech dne 14.10.2021

Objednatel:

____________________
Město Semily
Bc. Lena Mlejnková, starostka
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V Praze dne 12.10.2021

Zhotovitel:

____________________
COLAS CZ, a.s.
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
a zplnomocněný zástupce společnosti

