DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356,
357, 360 – projektové práce“
Smluvní strany:
Objednatel:
Město Vimperk
se sídlem:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený:

Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města

IČO:

002 50 805

DIČ:

CZ00250805

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice, expozitura Vimperk

Číslo účtu:

19-1583390227/0100

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ing. Petr Tolar
se sídlem:

Nádražní 1771, 397 01 Písek

zastoupený:

Ing. Petrem Tolarem

IČO:

766 09 553,

DIČ:

CZ7809211641

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Písek

Číslo účtu:

2711569083/0800

(dále jen „zhotovitel“)
I.
Smluvní strany prohlašují, že dne 25.11.2014 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je
projektová dokumentace akce „Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce
komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce “.
Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění uzavřenou smlouvu o dílo
následujícím způsobem:
Článek III. Doba a místo zhotovení díla se nahrazuje:
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III.
Doba a místo zhotovení díla
3.1.

Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a), g),h, j podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

do 15.1.2015

část ad 2.1. b) c), d), e), f) do 7 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí
část ad 2.1. i) do 10 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí podání žádosti o vydání
stavebního povolení
část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění
stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem.
část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro
jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání
hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho
případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně
vyrozuměn nejpozději 5 dní pře prvním jednáním hodnotící komise.
3.2.

Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku

dne 16.1.2015

V Prachaticích

v.r.

dne 16.1.2015

v.r.

…………………………………………..

……………………………………….

Město Vimperk

Ing. Petr Tolar

Ing. Jaroslava Martanová
starostka
Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 12

ze dne 12.1.2015
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