DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210049
na akci: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:
Adresa sídla:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Číslo stavby objednatele:

70890005
CZ70890005
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
219180020

(dále jen jako objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Archsign s.r.o.
Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

Statutární orgán:
Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Petr Sobotka
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:

09213856
CZ09213856
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 332664
XXX

(dále jen zhotovitel)

VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele D952210049 v jednotlivých článcích takto:
Čl. č. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3
Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících
dílčích termínech:
I. etapa – koncept DBP + DVSP

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – výkon IČ a čistopis DBP + DVSP

do 210 dnů od písemné výzvy
objednatele k zahájení činnosti

III. etapa – DPS

do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025
Zdůvodnění změny doby plnění díla
V rámci plnění II. etapy, spočívající v projednávání projektové dokumentace (PD) a zajišťování
inženýrské činnosti (IČ), vyvstala nutnost koordinace „SO.02 – REKONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ GARÁŽE NA P.Č. 1711“ ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik se záměrem
vlastníka sousední garáže.
Obě garáže mají společnou střední nosnou zeď, pro udělení souhlasu se stavbou požaduje
vlastník sousední garáže řešit rekonstrukci obou garáží jednotně a realizovat společně. Je tedy
potřeba, aby zhotovitel zpracoval příslušné stupně PD, zajistil vyjádření a povolení i pro
rekonstrukci sousední garáže a toto vše koordinoval s již vykonávanými inženýrskými
činnostmi, což má dopad na dobu plnění.
Tato změna dílčích termínů nebude mít dopad na cenu díla, neboť náklady na PD, IČ a vlastní
realizaci rekonstrukce své garáže si bude hradit vlastník sousední garáže sám.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými
elektronickými podpisy smluvních stran.
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210049 se nemění
a zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv
zajistí neprodleně objednatel.
Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. arch. Petr Sobotka
jednatel
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