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SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 22/05/ORI - OVZ/2016

Číslo dodatku č. 1: 49/08/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov

Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Právní forma: 801 - obec

Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou

Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne

6. 10. 2015

Ve věcech technických: Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic

Magistrátu města Prostějova

Luďkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic

Magistrátu města Prostějova

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele: . Design sport Service „B A F R" společnost s ručením omezeným

Sídlo: 400 01 Ústí nad Labem 1, Moskevská 24/1575

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1304

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

ICO 40229921

DIČ: CZ40229921

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele 22/05//ORI - OVZ/2016 ze dne 11.7, 2016, jejímž předmětem je stavba

„Oprava stávající podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60“ se mění a doplňuje

část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:



3.2.2. Termín dokončení nejpozději: do 9. 9. 2016

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu prázdninového provozu sousedící

gymnastické tělocvičny školy.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/05//ORI - OVZ/2016 ze dne

11.7.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpi¬

su obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015/ sb. o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1

v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým

jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni

a za nápadně nevýhodných podmínek.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI DODATKU č. 1
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