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CES 1779/22/ROPA 
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CL 022 071 
JABLONNÉ V PODJĚŠTĚDÍ, ZDROJ PETROVICE VRT PE1 -  KOMPLET ELEKTRO A STROJNÍ VČ. 
ČERPADLA

Dodatek č. 1

k CES 1779/22/ROPA Smlouvě ze dne 03.08. 2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
............................................................................
490 99 469
CZ490 99 469
KB Teplice, č. Ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
Severočeská servisní a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
sídlo: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice - Trnovany
zastoupen: Ing. Ivanem Eisem -  generálním ředitelem a členem představenstva
zástupce pro věci technické:...............................................................
IČ: 05175917
DIČ: CZ05175917
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,č. 0:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2022 - 00352 ze dne 03.08. 2022 (dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č I. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění: 

čl. 7. bod 7.2
Dokončení prací: 30.12.2022
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Č I .  II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platností a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejích pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V dne: V

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. Ivan Eis 
generální ředitel 
Severočeská servisní a.s.

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
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