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DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havtíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
iČO: 00267449

dáte jen objednatel

2. Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbrastavice 2

statutární zástupce: Ing. Michal Holík, jednatel společnosti
ICO: 28447085

dále jen zhotovitel

Město Havlíčkův Brod a Konstrukce
a dopravní stavby s.r.0. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem

smlouvy je zhotovení stavby „Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat,
Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace

a za podmínek
dohodnutých

ve smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla
z důvodu

koordinace uzavírek a umožnění
provozu městského hromadné dopravy.

Změna ustanovení článku IV, bod až 4

1. Doba předání
a převzetí staveniště

po 15.září 2017
2. Doba zahájení stavebních prací

po předání
a převzetí staveniště

3. Lhůta
pro dokončení prací

do 30.listopadu 2017
4. Celé dílo bude dokončeno

ve lhůtě 28 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

IV.

Ostatní údaje
ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena
ve 4 provedeních,

z nichž každé ma
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9;

platnost a závažnost originálu
a po jejích podpisu oprávněnýmí zástupci smluvních stran obdrží každá

ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváteno
v radě města dne 17.července 2017 usnesením č. 645! 17.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona
o obcích Č.

128/2080 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její částí či jakékoliv jiné
dokumenty nebo informace vytvořené

v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu
zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v registru smluv dle zákona č.
340212015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
kínformacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této



smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany

této smlouvy prohlašují že jsou oprávněny tento souhlas dát za
sve
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pracovníky nebo další osoby

uvedené ve
smlouvě či v

jiných dokumentech vytvořenych v rámci tohoto smluvního vztahu

Za objednatele
Za zhotovitele
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MgršJan Tecl MBA
lng. Mich

wii-long

starosta etňěsta Havlíčkův Brod
jednatel společnosti

 


