Dodatek

1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 03. 2013
na veřejnou zakázku s názvem:

Č.

"I. a II. etapa rekonstrukce

místní komunikace Bezdědovice"

Smluvní strany:
Objednatel: Obec Bezdědovice
se sídlem: Bezdědovice 109, 38801 Bezdědovice
zastoupený: Ing. Miluší Kubátovou - starostkou obce
IČ: 00476838
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Strakonice
č. účtu: 00000-0025329291/0100
telefonní spojení: + 420 383 423 878, +420 724 180 643
(dále jen objednatel)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21,15000
Praha 5
zápis v OR: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Petrem Čechalem - vedoucí PJ Písek - zmocněncem
p. Petrem Valachem - kalkulantem - zmocněncem
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 1100029040/5500
Telefonní spojení: + 420382753100,606718861
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., Pražská 313,397 38 Písek
(dále jen zhotovitel)
Zmocnění k jednání:
Za objednatele je oprávněn jednat:
Ing. Miluše Kubátová ve věcech smluvních.
Pan Jiří Bláha, 0101358 ČKAIT ve věcech technických.
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ing. Petr Čechal, p. Petr Valach ve věcech smluvních.
Ing. Petr Čechal, Ing. Jan Hesoun ve věcech technických.
uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) takto:
Tímto dodatkem dochází ke změně čI. 5 Smlouvy, jak je níže uvedeno.
5. Termín plnění:
5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
Zahájení prací:
13. 05. 2013
Ukončení prací:
15. 07. 2013
Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným
převzít.

termínem

a objednatel

je povinen dílo

5.2 Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
-

pokud dojde během stavby k uzavření písemného dodatku ke smlouvě o podstatné
změně rozsahu a druhu prací,

-

zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele,

-

pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které
znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě, nebo nelze provádět práce vůbec,

-

pokud dojde k opožděnému předání staveniště a to o stejný počet dní, o kolik bude
překročen původní termín předání.

V ostatních bodech zůstává Smlouva nezměněna.
Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení včetně
příloh a zhotovitel tři vyhotovení.

V Bezdědovicích dne: 02. 04. 2013

V Písku dne: 02. 04. 2013
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Ing. Miluše Kubátová
zástupce objednatele
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Ing. Petr Čecha I - vedoucí PJ Písek - zmocněnec
p. Petr Valach - kalkulant - zmocněnec
zástupci zhotovitele
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