
Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 82543/2022

ev. č. DS202200391
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční II. etapa

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Ba antová e-mail: tel.

fax
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem tudlarem, předsedou představenstva
IČO: 284 20 403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,

oddíl B, vlo ka 14403
Bankovní spojení 1:
Číslo účtu:
Bankovní spojení 2:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Václav Rychtář e-mail: tel.+
Ing. Jan Červinka e-mail tel.+

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohla ují, e jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.



Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhodobý dé ť), nemohlo dojít ke
statickým zkou kám únosnosti pláně v přesném termínu harmonogramu prací. Na základě
vyhodnocení těchto zkou ek a po dohodě s geotechnikem bylo přistoupeno k celoplo né
sanaci aktivní zóny. Během realizace musel zhotovitel ře it i existenci stávajících přípojek,
které mají přes cestu polo eny vlastnící zahrádek pro mo né čerpání vody z řeky a jejich
existence byla zji těna a během zemních prací při stavbě komunikace. Na základě tohoto
zji tění provede zhotovitel osazení nových chrániček do komunikace.
S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 82543/2022, ev. č. DS202200391 ze dne
29.08.2022 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

Původní znění

2.2.2. Termín stavby: zahájení: od předání staveni tě

ukončení: do 30 kalendářních dnů od předání staveni tě

(nejpozději v ak do 30.09.2022)

Nové znění:

2.2.2. Termín stavby: zahájení: od 09.09.2022

ukončení: do 07.10.2022

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním
znění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich dva obdr í objednatel a dva
zhotovitel. V echny stejnopisy mají hodnotu originálu.
Smluvní strany prohla ují, e si tento dodatek přečetly, e byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vá ně a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na
vědomí, e k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlá tních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozděj ích předpisů, které provede
objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, e zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1
uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.
Smluvní strany prohla ují, e skutečnosti obsa ené v dodatku nepova ují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich u ití a uveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dal ích podmínek.

V Lounech dne 29.09.2022 V Lounech dne 12.10.2022

..

Petr tudlar Mgr. Pavel Janda

předseda představenstva starosta města



 


