DODATEK Č. I
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 9.12.2016 dle

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:
1. Jiří Sternberg
se sídlem Jemniště 1. 257 01 Postupice
iČ; 66781 007 DIČ; CZ6811291905
zastoupené Jiřlm Sternbergem
kontaktní osoba ve věcech technických; Jiří Sternberg, tel.; +420 603 819 651
(dále jen “objednatel“)
jako objednatel na straně jedné
a
2. Zeman a Černický s.r.o.
se sídlem S. K. Neumanna 561, 258 01 VlaŠim
iČ; 270 93 832 DIČ: CZ27093832
společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zastoupená Milanem Cernickým, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech technických; Milan Cernický, tel; 774 098 867
Bankovní spojení; ČSOB, Č. účtu; 224003825/0300
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen “zhotovitel“)

Zn.

95763C

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo v Článku Ii. Čas plnění, odstavci 2.1.2. Dokončení
díla stavby.
Změna Smlouvy nastává v souvislosti se skutečnostmi, které byly zjištěny po zahájení prací. V návaznosti
na skutečnosti objednatel požadoval přerušit práce do vyřešení s odborníky.
-

Článek II.
Cas plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém temifnu, na svůj náklad a na své
nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby;
2.1.2. Dokončení dila stavby
do 31. 1.2019
-

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo,
pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Článek Xl.
Závěrečná ustanoveni
11.1
Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.
17.2
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku ke smlouvě a s
cetým obsahem Dodatku ke smlouvě souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě uzavřely
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojuji své podpísy.
71.3
V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva a dodatek č. I nemění a zůstávají v původním znění.

V Jemništi dne 1.4. 2017

Ve Vlašími dne 1. 4. 2017
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