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DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. S?

statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města

lČG: 00267449

dále jen objednateí

2. Zhotovitel: VČE montáže a.s.

531 ?7 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082

statutární zástupce: lng. Karel Jež

ICO: 25938746

dále jen zhotovitel

lo

Město Havlíčkův Brod a VČE montáže a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je
zhotovení stavby „VO ul. Zahradní, Havlíčkův Brod“ a za podmínek dohodnutých v smlouvě o

dílo Č. 299/16/40.

Il.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je dohoda o výkonu technického dozoru stavebník a

technického dozoru objednatele. ~

Změna ustanovení článku Ill

1. Osoby pověřené vedením díla za objednatele:
a ) Zástupce objednatele ve věcech technických
lng. Josef Beneš, XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
b ) Technický dozor stavebníka (TDS)
lng. Miroslav Sommer, Číslo autorizace 0700451

c ) Technický dozor objednatele (TDO)
lng. Pavel XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Veškerá práva a povinnosti, které měl ve smlouvě technický dozor stavebníka přecházejí na

technický dozor objednatele.

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu
a po jejích podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č.
128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její částí či jakékoliv jine&#39;



dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu

zadavatele dle zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., 0 registru smłuv, postupy podte zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
kínformacím nebo na sve&#39; úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této

smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhíasí, a to í ve vztahu k osobním údajům. Strany

této smlouvy prohiašují, že g&#39;sou oprávněny tento souhlas dát ž za své pracovníky nebo datší osoby

uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.
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........................................................

Mgr. Jan Tecl MBA

starosta města Havlíčkův Brod a,

 


