
DODATEK č. 2

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla - 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného
prostoru a mobiliáře)

čísio smlouvy objednatele: 674/2018
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911

IČ
DIČ

Telefon
Fax
ID datově schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800
MKOLP002538W

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

AVE Kolín s. r. o.
C 53627 vedená u Městského soudu v Praze

251 48 117

4ybng6b
Československá obchodní banka, a.s.

117551383/0300

IČ

DIČ

Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 674/2018 ze dne 06.06,2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné
závazek zhotovitele v článku V. odst. č. 1 Doba plnění - zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla - 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného
prostoru a mobiliáře)

Smluvní strany jsou si vědomy, že nebylo možné práce včas dokončit a dílo předat v dohodnutém
termínu a to z důvodů:

při rekonstrukci ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části
ulice Zlatá.

nejpozději do 31.08.2018

2. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým
se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění - zhotovit a předat dílo:



Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do 12.10.2018

V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost koordinace stavby
prodloužení vodovodu v ul. Zlatá a vodovodní přípojky pro novostavbu bytověho domu v ul. Zlatá na
pare. č. 3608 v k. ú. Kolín se soukromým Investorem před předlážděním povrchu komunikace.
Z tohoto důvodu je nutná posunout termín dokončení stavebních prací do 02.11.2018.

3.

Zvýše uvedenáho důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění
a doplňuje smlouva o dílo a navazující dodatek č. 1, pouze v níže uvedeném článku.

4.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku ! odst. 3 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek V.
odst. č. 1 Doba plnění díla smlouvy - zhotovit a předat dílo:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do 02.11.2018

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 674/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 674/2018 o dílo ze dne 06.06.2018 zůstávají v platnosti beze
změn.

2.

3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.

Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli Účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek
k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

4.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.10.2018, usnesení
č. 5619/153/RM/2018.
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