Ev. č. : 2020/0230
G
: S/2020/00162

DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2020/OMM
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný, starosta
00298077
CZ00298077
…………………………………
…………………………………

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
…………………………………………………………………………………………
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.
Adresa:
Zastoupeno:

Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Pavel Hložek, jednatel
Petr Nováček, jednatel
IČ:
28980697
DIČ:
CZ28980697
Bankovní spojení:
……………………………………
Č. účtu:
…………………………………..
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
……………………………………………………………………………………………
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 21/2020/OMM uzavřené
dne 19.05.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „MŠ Česká 549, Kopřivnice –
rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :
1. Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým
zněním takto :
1. Předání staveniště a zahájení díla:

18.05.2020
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O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.
odst. 1 této smlouvy.
Ukončení a předání kompletního díla :

31.07.2020

Úprava termínu plnění realizace díla je navržena vzhledem k tomu, že mateřská škola je
z důvodu pandemie koronaviru uzavřena a zahájení provozu se plánuje až po realizaci
této stavby.
2. Text odstavce 1. čl. 7 „Staveniště“ se nahrazuje novým zněním takto:
1.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 18.05.2020, o předání staveniště
bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště
se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do
dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.

4. Závěrečná ujednání
1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle
správci registru k uveřejnění objednatel.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem
přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 12.05.2020
usnesením č. 1107

V Kopřivnici dne 20.05.2020

Ve Frenštátě p. R. dne 20.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………

…………………………………

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

p. Petr Nováček,
jednatel NH stavby s.r.o.
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