
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lCo'6010B63 l' oR KS V HK odĺlĺl B, vloŽka 99t,, Dlc cz60 l0863l

Dodatek č. L ke smlouvě o dílo č..8I72l00
uzauřená dle ustanoaení $ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanslcy zákoník, ae znění

pozděišíchpředpisťł

1. Obiednatel:

zastoupena:
ĺČo:
DIČ:

L Smluvní stľany

Vodovody a kanalizace Paľdubice' a.s'
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014 PsČ $0 02

společnost je zapsána ve Veřejném ľejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Kľálové, ođdíl B, vloźka999
Ing. Martin Chaľvát - předseda představenstva
60108631

c260108631.
ČSoB, a.s.bankovní spojení

č. účtu:
telefon: 

-

fax: ŮĚl
e-mail: AF
ve věcech smluvních opľávnění jménem objeđnatele jednat:
I"g.b rnickánáměstkyně,
invesucního oddělení

-n-itechnicko-
ve *ľ} Dlnx_- ' - - nlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

łĚľefeľent technicko-investičního oddělení

2. Zhotovitel: GASCO s.ľ.o.
Sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice,530 03 Paľdubice

Společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským
soudem v Hľadci Králové, oddíl C, vloźka192

zastoupena: Ing. Patľik Voženílek - jeđnatel společnosti
lČo: 15049035
DIČ: Cz1'5a4g0g5
bankovní spojení: Komeľční banka a.s.

č. účtu: a!:rml
telefon: !;ĘF
fax:
e-mail: .ffi
ve věcech smluvních opľávnění jménem zhotoviTele jednat a podepisovat:

Ing. Patrik Voženílek _ jednatel společnosti
Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Roman Pešek - výrobní ředitel

_ společně dále jako ,,smluvní stľany" -

Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. I Zelené předměstl, Tgplého

ry Bankovnĺ spojení CSol
281 4 ^ P erch ll'r,ira E?í'lń'l



B)

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lĆo:o0 toaaa l, oR Ks V HK oddĺl B' vloŽka sgs, otČ cz60 l0Bô3l

uzavíľaií níže uvedeného dne, měsíce a ľoku jako proiev svobodné avážné vůle tento

Dodatek č. 1
(dále ien,,dodatek")

Iu. TERMÍNY A MÍsTo ľtNĚNÍ
Na základě nedostupnosti tľubnfüo materiálu na tľhu způsobeného výpadkem výrobní linky se

nahľazuje bod B) článku III. následovně:

teľmín dokončení díla a ieho předání objednateli: 31' 10. 2021

x. sPotEČNÁ A zÁvĚnnČľÁ usľłNovENÍ

9/ Tento dođatek je vyhotoven ve čtyřech sĘnopisecĘ znichž každá stľana obdľží po dvou.
Každé vyhotovení má platnost oľiginálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma
smluvnímí stľanami, v případě, že ie dodatek podepisován smluvními stľanami v ľůzném
čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní stľany, která ji podcpíšc později'

10l Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a všem jejím ustanovením tozumí, źe

se vzájemně neuvedly v omyl a beľou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeľé právní
důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto dođatku a dále pľohlašují, že obsah
tohoto dodatku ie pľojevem jejich pľavé a svobodné a omylu prosté vťrle a nebyla sjednána v
tísni, ani za jinak jednostľanně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k
neúměrnému zkľácení ani jedné ze smluvních stľan či není dán důvod pľo její neplatnost. Na
důkaz toho připoiují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Paľdttbicích dne '?ł,a,.Y]?.t
Za zhotoviteler

V Paľclubicích dne ,íť,.ŕ-.*.*-?
Za objednatele:

12

GAscO s,ľ.o. . ć: 150 49 035

Vodárenská 22, 530 03 Pardubice

Vodovody a kanalizace Paľdubice,' . I 
t:"jl:*?iľ"Ť:lli

w,í ĺ
Vodovody a kanalizace Paľdubice, a.s.

Ing. Maľtin Chaľvát
předseda představensťva

14, Pardubice 5300? I u

....t..,.
clsco *...o.

I/g. Patľik Voženílek
jfdnatel společnosti

Teplóho 20
CSOB. a.s


