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Č. j. KRPS-348983-50/2017-0100MN-VZ

JID: PCR01ETRpo139521217

Identifikátor VZ: P21V00013083 (N006/21/V00013083)
Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Čl. I.
Smluvní strany
SOVIS CZ, a.s.
Zastoupená:
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Sídlo:
V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové – Třebeš
IČO:
27532208
DIČ:
CZ27532208
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
274673229/0300
Kontaktní osoba:
Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
g2wgdri
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720.
(dále jen „zhotovitel“)
a
Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zastoupená:
Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele
pro ekonomiku
Sídlo:
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO:
75151481
DIČ:
CZ75151481
Bankovní spojení:
ČNB Praha
Číslo účtu:
507432881/0710
Kontaktní osoba:
Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
2dtai5u
(dále jen „objednatel“)
a dále také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

krajského

ředitelství
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PREAMBULE
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk
Čl. II.
Předmět dodatku
1. V souladu s Č. XVI odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi
smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění.
2. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění Čl. III Doba a místo plnění, odst. 3 tak, že se termín lhůty
k dokončení a předání díla prodlužuje do 15.04.2022.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají
beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních
stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 – Sovis CZ, a.s. – žádost s důvody prodloužení termínu dokončení díla, která se
sestává z jedné strany textu.

Za správnost smlouvy:
Mgr. Marek Šlechtický
Analyticko právní oddělení, KŘ PČR Středočeského kraje

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne 07.12.2021

Za objednatele:
V Nymburce dne 07.12.2021

…………………………………………

…………………………………………….

Ing. Pavol Pecha

Ing.Tomáš Mach, Ph.D. v z.

člen představenstva

starosta města Nymburk

Digitálně
podepsal
Hana Ottová
13.12.2021 15:44
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Příloha k Dodatku

č. 1

Česká republika
Krajské ředitelství

policie

Středočeského kraje

Na Baních

1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Váš dopis zn./Ze dne

SOD

Naše Značka

ze dne 30.7.2021

Vyřizuje/Teletbn/Mobil/Emai1
lng. Jan Dyntar/602 539 622

Místo odeslání/Dne
H. Králové/1

1.1

1.2021

Věc: Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy
prodloužení termínu

Nymburk -

Vážení.

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby.
Jedná se mimojiné o následující skutečností:
Stavba prostranství musela být koordinována S přeložkami sítí společností CETIN a.S. a ČD - Telematika a.S.. l přes
veškerou snahu (připravenost zemních prací pro přeložku) došlo k samotné přeložce ze strany ČDT až 14.10.2021, tedy
vícejak měsíc po zahájení stavby. Překládanć kabelové vedení vedlo napříč parkovištěm vjižní částí stavby a díky tomu
bylo možné stavební práce v této části provádětjen velmi obtížně.
vliv víceprací

-

zemní pláně

- bouraní betonové desky v ploše cca 280 m2 těžkou technikou

tělesa

(část investice města) a větší rozsah sanaci

komunikace a parkovišť, než předpokládal projekt (navýšení sanace O cca 625 m2,

část investice

PČR)

-

provedení Sadových úprav není možné Z důvodu klimatických podmínek a dodržení agrotechnických provádět v zimním
období

-

v neposlední řadě pak O problematiku spojenou obecně ve stavebnictví, jako je omezení kapacit personálu, nedostatek a
Zpoždění dodávek materiálu

Vás chceme ujistít, že děláme vše pro to, aby se nám podařilo Zakázku dokončit v termínu co
ohledem na nastalou situaci a objektivní okolnosti bránící dokončení díla v termínu původně předpokládaném tak
touto cestou žádáme O uzavření dodatku ke Smlouvě, na základě kterého by byl termín dokončení dila Sjednaný v čl. III. Smlouvy
prodloužen do 15.4.2022.
1

přes všechny tyto okolnosti

nejkratším. S

Děkujeme za kladné
S pozdravem

vyřízení.
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