DODATEK SMLOUVY Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„stavební

úpravy komunikace ul. spartakiádní,

SOKOLOV"
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník")
Číslo smlouvy objednatele:

46/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany
Objednatel:

Město Sokolov

se sídlem:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ:

00259586

Zastoupený:

Bc. Janem Píckou, starostou města

Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefonní spojení: ^|

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem:

Pražská tř. 495/58. 370n 04 České Budějovice

S umístěním.

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl
C. vložka 8032
Zastoupený:
IČ: 48035599

Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu
DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení.

2. Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2017 smlouvu o dílo č. 46/2017, jejímž předmětem je
zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov" v rámci
stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany se dohodly, že se
smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna SOD
V rámci realizace stavby .Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní. Sokolov" dojde ke změně
termínu dokončení prací. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení prací díla tak, že
v článku 4. „Termíny plnění*1 se mění odst. 4.1.1., který nově zní:
4.1.1
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Etapa č. 1

Předání Staveniště: do 10 kalendářních dní dnů od uzavření Smlouvy
Zahájení stavby: za den zahájení plnění etapy je myšlen den podpisu Smlouvy
Dokončení a předání etapy: Do 21.11.2017

4. Závěrečná ustanovení
Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o
dílo nemění.
Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran,
oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva
objednatel.
Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo
632/19RM/2017 ze dne 03.10.2017.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne

V^^rHv.9:V^ dne

