DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83"

Číslo objednatele
Číslo dodavatele

108/00874680/2018
2018/11
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.10.2018,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Objednatel:
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem:
Václavkova 950
zastoupený:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.
IČO:
00874680
DIČ:
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“
a
Dodavatel:
EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
214067
Jednající:
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět Dodatku
1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“ nastaly
skutečnosti, které se před zahájením prací nedaly předvídat – změna provádění repasí a replik
některých pozic otvorových výplní, změna rozsahu zapravení ostění a nadpraží, po demontáži
vnitřních parapetů zjištěn havarijní stav zdiva, souběžně probíhala v objektu jiná stavba,
rekonstrukce 2.NP.

2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně znění čl. II., odst. 2.1. Původní
znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy
v termínu do 12. 7. 2019 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

3. Rekapitulace změny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek:
Tímto Dodatkem se mění doba zhotovení díla, nemá vliv na cenu díla.

Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 27. 5. 2019
č. usnesení 019-18/2019/RK.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.

V …………..…….. dne……………………….

V ……………..…….. dne……………………

Dodavatel

Objednatel

……………………………………………….
xxxxxxxxxxxxx, jednatel

……………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.
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