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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik
na provedení díla

„Pešinova ulice - rekonstrukce stoky BXVII“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: Org: 5702
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní sírany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
IVlgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: —
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tei.:
Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

Bankovní spojení: (| 
číslo výdajového účtu:

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ: 25374311 DIČ: CZ25374311

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
pod sp. zn. 15855
ID datové schránky: k5cb84i

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.: ■^^^^^■K-mail:|
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

IBBMÍBNmB stavbyvedoucí________________
tel.: Ie-mail:
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
tel.: e-mail:

Bankovní spojení:
č. účtu: IjÉHSBBI

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik ze dne 20. 2. 2018 (dále jen „smlouva o clilo") se na zá
kladě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
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Číslo dodatku zhotovitele:Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění.

III. Znění dodatku

1. ČI. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
a) dokončení díla do 9. 7. 2018
b) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ke dni pro dokončení díla

se mění takto:

c) dokončení díla do 10. 8. 2018
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ke dni pro dokončení díla

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, pros
tou omylu, což svými podpisy stvrzují.
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