
DODATEK Č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 09 10 2019

(uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve zněnípozdějších předpisů - ,,NÔŽ")

Číslo smlouvy (číslo zhotovitele): 2019-09-01
Číslo smlouvy (číslo objednatele): EVS-SOD/0008/2019/UUB

Smluvní strany:

QBjEDNATEL:

Název: Město Újezd u Brna

Sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

IČO: 00282740

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Marie Kozáková

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Vévar

Bankovní spojení (I): 4925641/0100, Komerční banka a.s.

Bankovní spojení (2)' 94-5119641/0710, Česká národní banka

ZHQTQVITEL:

Název: PROSTAVBY, a.s.

Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice

IČO: 27713 130

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Viktor Svoboda, předseda představenstva

Bankovní spojení:

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavírají po vzájemné
domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.10.2019 (dále
také jen ,,Smlouva"): .

I.
Změna obsahu smlouvy
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1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště 15.12. 2019

Zahájení stavebních prací 15.12. 2019

Dokončení stavebních prací 28.02. 2020

Předání a převzetí díla 28.02. 2020

Počátek běhu záruční lhůty 28.02.2020

Vyklizení a vyčištění staveniště do 5 dnů od předání a převzetí celého díla

2. Ruší se Příloha č. 3 - časový harmonogram postupu prací původní SOD. Aktualizovaný časový
harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 1 uveřejněn v souladu se ZZVZ.

3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 NOZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho
autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
aktualizovaný časový harmonogram postupu prací
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Ing. Marie Koz ková
Starostka mě ta

Za zhotovitele:
ROSTAVBY, a.s.Ĺd
na 447, 683 54 Otnic

ŕ tel.: 544 210 817
www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Ing. J o av Bubla
místopře s a představenstva
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