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Dodatek č.2 ke smlouvě o dilo č. 05651201810l/VZKÚ ze dne 6.3.2018

Smluvni strany

Statutární město Ostrava Lesostavby Frýdek — Místek a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Slezská 2766, 738 01 Frýdek — Místek

Zastouiené náměstkem primátora zastouiena iředsedou rředstavenstva

ičo: 00845451 1Čo: 451 931 18

DIC: CZOO845451 látce DPH DlC: CZ45193118   
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

Císlo účtu:

 

 

dále te'žjen objednatel dále téžjen zhotovitel

Čl. 1

Základní ustanovení

Smluvní strany se V souladu 5 odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č.

0565/2018/Ol/VZKÚ ze dne 6.3.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2

Zdůvodu prodloužení termínu dokončení stavby. Důvodem prodloužení je vznik příčin na stavbě, které

nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče objektivně předvídat. Dodatkem č. 2 ke smlouvě se

upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Cl. ll

Cl. V Termín plnění, odst. 2 se nahrazuje novým zněním:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 12 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímající řízení podle čl. Xlll. odst. 3

této smlouvy.“

Cl. IIl

Závěrečná ustanovení

]. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením

č. 09703/RM1418/132 ze dne l7.7.2018.

q

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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Statutární město Ostrava _ .. ,.

magistrát  
Ostatní ustanovení smlouvy OSóS/ZOlS/Ol/VZKÚ ze dne 6.3.2018 a dodatku č. 1 zůstávají

nezměněna.
b
.
)

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2,

což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0565/2018/Ol/VZKÚ ze dne

6.3.2018.

6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. stou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 — změnový list č. 1

Za objednatele Za zhotovitele

 

 

Datum: 20 -07- 2018 „ . _ . Datum]; 2 5 "D7"2U18

Místo: Ostrava f_i, \ " " Místo: 7373301!— Mflt‘é

 

  

 

   
  

 

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.

Slezská 27GB, Frýdek-Místek

PSČ 738 01

DIČ: CZ45193118 100   

  náměstek primátora předseda představenstva

na základě plné moci
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