DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č.j. objednatele 2/2019/R

č.j. zhotovitele SD-006-19

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami
I.
Smluvní strany
Objednatel:
Název:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem:
Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupený:
Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO:
26069539
DIČ:
CZ26069539
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
XXX
telefon:
XXX
e-mail:
XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12029 od 10.12.2003
zástupce pro věci smluvní
Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické
Zdeněk Zeman
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Název:
K&K TECHNOLOGY a.s.
se sídlem:
Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
IČO:
64833186
DIČ:
CZ64833186
jednající:
Ing. Josef Horejš, člen představenstva a obchodně-technický ředitel
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Josef Horejš, XXX, mob. XXX
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Cihlář, XXX, mob. XXX
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
XXX
tel. XXX
e-mail:
XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Jan Kutil
- obor autorizace:
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace:
32663
Zástupce stavbyvedoucího:
Petr Pelnář, XXX, mob. XXX
(dále jen „zhotovitel“)
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UZAVŘELY TENTO DODATEK KE
S M LO UV Ě O D Í LO

1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se z důvodu pozdějšího předání staveniště, nepříznivých klimatických podmínek a navýšení
rozsahu prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-00619 (č. sml. Zhotovitele).
Dodatek mění termín dokončení milníku I. fáze plnění díla.

2. Změna smlouvy
Smlouva o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) se dohodou obou
smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

2.1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 1. se mění takto:
„1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:
- předání a převzetí staveniště:
předpoklad 1.4.2019
- zahájení stavebních prací:
do 15 pracovních dnů ode dne předání staveniště
- dokončení veškerých stavebních prací:
do 30.4.2020
- předání a převzetí díla:
do 5ti dnů ode dne dokončení stavebních prací
- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:
do 5ti dnů ode dne předání díla
- předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení objednatelem:
min. 1 měsíc před termínem předání díla
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:
do 1 měsíce od předání díla
Plnění díla bude probíhat ve 2 fázích:
I. fáze – modernizace uskladňovací nádrže a souvisejících rozvodů, současně bude realizována úprava
odtahu primárního kalu a plynového hospodářství. Milník dokončení I. fáze je nejpozději do
30.9.2019.
II. fáze – modernizace vyhnívací nádrže II° a souvisejících rozvodů, současně bude realizována úprava
navazujících celků kalového hospodářství. Milník v této fázi na provedení sanace železobetonové
nádrže II° nejpozději do 15.10.2019 kvůli klimatickým podmínkám.“

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml.
Zhotovitele) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Změna smlouvy vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
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3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:
V Táboře dne 3. 9. 2019

..........................
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

Za zhotovitele:
V Klatovech dne 27. 8. 2019

...........................
Ing. Josef Horejš
člen představenstva
a obchodně-technický ředitel
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