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Město Zidlochovice
Y

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Dodatek č.3/2022 smlouvy o dílo č. 0180/2020

s názvem:

PD - ARCHEOPARK CEZAVY, PARKOVIŠTĚ

 

 

 

číslo smlouvy objednatele: 0180/2020 č/&#39;s/o smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Nlěsto Zidlochovice

IC2V00282979
DIC: C200282979

v

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

lăankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Císlo účtu: XX - XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Laboro ateliér s.r.o.

IC:VO37 06 940

DIC: CZO370694O

Sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Doručovací adresa: Dolní 269, 565 01 Choceň

Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, Ing. Petrem Valihrachem - jednatele

Zapsaná v obchodním rejstříku: u KS Hradci Králové, v oddíle C, vložce 34604

lăankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň

Císlo účtu: XXX - XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento dodatek č. 2/2022 smlouvy o dílo Č. 0180/2020 ze dne 10. 8. 2020 na základě zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník).

2. Vymezení předmětu dodatku

V souvislosti se zajištěním stanovisek dotčených orgánů kprojektové dokumentaci parkoviště se objevily
dodatečné požadavky na úpravu a doplnění projektu (Policie CR, Povodí Moravy s.p.), které měly vliv na termín

zpracování projektové dokumentace.

Zdůvodu dodatečných požadavků, prodlužování termínu dokončení projektové dokumentace a vynaloženým
nákladům byla dohodnuta dílčí fakturace.

v

Tímto dodatkem c. 3/2022 se IV. článek, Doba plnění, odstavec 1 smlouvy o dílo nahrazuje

následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění dle této smlouvy:

Termín zahájení změny projekčních prací ihned po podpisu dodatku

Termín předání projektové dokumentace (1 paré v listinné podobě) 30. 4. 2023

Termín vydání stavebního povolení 30. 6. 2023

Odstavec 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Ukončením díla se rozumí vydání stavebního povolení.
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Tímto dodatkem Č. 3/2022 se V. článek, Cena díla, platební a fakturační podmínky, odstavec 6 smlouvy

o dílo nahrazuje následujícím zněním:

Vzhledem k navýšení objemu prací a prodloužení termínu plnění se sjednává dílčí fakturace ve výši 50% plnění

zcelkové ceny díla. Po předání a převzetí díla, bude vystavena konečná faktura. Součástí faktury bude

oboustranně odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Společná a závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 3/2022 na profilu zadavatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3/2022 bude uveřejněn vcentrálním registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění dodatku č. 3/2022 v registru smluv podá objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 3/2022 na svém zasedání č. 4, dne 9. 12. 2022 usnesením

Č. 2022/4/3.5.

Tento dodatek je zhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, při čemž objednatel obdrží jeden ()

stejnopis a zhotovitel také jeden (1) stejnopis.

v Židlochovicích, dne 30. 12. 2022 v Židlochovicích, dne 30. 12. 2022

XX

XX

XXXXXXX XX XX

X XXXXXX

XXX

Za objednatele

Ing. Jan Vitula
v

Ing. Jan Ropek, Ing. XX XXXXXXXXX

starosta města Zidlochovice jednatelé společnosti
Laboro ateliér XXX


