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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO


na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Neratovice – Mlékojedy – splašková kanalizace a ČOV“

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 			Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem:				U vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: 				Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
		            IČO: 	           46356991
			DIČ:	           CZ46356991
			Bankovní spojení: 	
			Číslo účtu:     		 

Zástupce objednatele ve věcech technických: 


(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:    	„Společnost POHL + GEOSAN – Neratovice-Mlékojedy“
se sídlem:		Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen:  			Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva              	Bankovní spojení: 
					         	  
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
 

Společníci:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)
se sídlem: 		Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen:  				Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva
		                      IČO: 	25606468
				        DIČ: 	CZ25606468		
	Bankovní spojení: 
			                                  
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B složce 4934
a
GEOSAN GROUP a.s. (společník)
se sídlem: 	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
V souladu s ustanovením článku 1, bodu 1.8 smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2016 a dodatku č.1, č. 2 a č. 3 této smlouvy a z objektivních důvodů na straně objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.4 (dále jen „Dodatek“) takto: 

I.

1)	Ve Článku 2. Místo a doba plnění
	se bod 2.2 upravuje takto:
	   2.2 Termíny realizace díla:
	Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;

K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí staveniště;
	Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.
Doba provedení díla:
 - 	vlastní stavby či stavebně montážních prací (bez dokončených kanalizačních přípojek) a předání ČOV pro zkušební provoz do 31. 12. 2017 kromě zkušebního provozu.
-   	včetně dokončení kanalizačních přípojek do 30. 9. 2018.
Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.


II.
Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy a dodatku č.1, č.2 a č. 3 této smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
	Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
	Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


 
V Roztokách dne..........			      V Kladně dne…………. 

Zhotovitel: „Společnost POHL+GEOSAN-      Objednatel:   Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 
-Neratovice-Mlékojedy“                                                                
 


 …………………………..                                            	 ………………………….
Ing. Václav Kovanda						Ing. Petr Schönfeld
člen představenstva		            	ředitel společnosti




………………………….
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva

