Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Preambule:

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o
dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
"Zateplení objektu Poliklinika Okružní II"
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1. Smluvní strany
Zhotovitel

KASTEN spol. s r. o.
Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 40417.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
KAS TEN spol. s r. o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Statutární orgán:

62954890
CZ62954890
Komerční banka a.s.
19-226940257/0100
Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele:

Z14260

Číslo stavby zhotovitele:

Z14260

Zástupce ve věcech
a) smluvních:
Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti
b) technických:
Ing. Jiří Bureš, prokurista společnosti
Tel.: +420 318647150

Fax.: +420 315 688 232

(dále jen "zhotovitel")
Objednatel

Zástupce ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček, inv. referent Odboru rozvoje a investic
TDI (jmenovitě bude uveden zápisem do SMD)
00239500
CZ00239500
ČS, a.s., pob. Nymburk
27-0504359359/0800
+420325501 101, 111

(dále jen "objednatel")
uzavírají podle zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č.
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2. Předmět smlouvy

"Zateplení objektu Poliklinika Okružní"
Předmětem dodatku

č.

1 Smlouvy o dílo je změna následujícího článku:

3. Termín plnění
3.1

Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné
výzvy objednatele, nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy
zhotovi tel em.

3.2

Termín zahájení
3.2.1
Termín plnění bude zahájen na základě výzvy objednatele.
3.2.2
Termín zahájení plnění: 18. 12.2014

3.3

Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla
3.3.1
Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: do 2. 9. 2015
3.3.2
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

3.4

Splněním předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.

3.5.

Celková doba plnění zakázky je 258 kalendářních

3.6.

Počátek běhu záruční lhůty: následující

dnů

den po protokolárním

předání díla bez vad a

nedodělků

19. Závěrečná
19.5 Smlouva je vyhotovena
po dvou vyhotoveních.

ve čtyřech

ustanovení
stejnopisech,

z nichž každá strana obdrží

19.6. Tento dodatek
1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města
usnesením č..... ze dne 29.12.2014.
č.
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