Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 13.01.2015
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, starostka
00250805
CZ00250805
Komerční banka a.s., expozitura Vimperk
19–722281/0100

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)
a
1.2. Zhotovitel:
SALVETE, spol. s r.o.
Sídlo:
Písecká 506, 386 01 Strakonice
Zastoupen:
Ing. Petr Mikeš, jednatel
IČ:
45023786
DIČ:
CZ45023786
Peněžní ústav:
ČSOB, a.s., pobočka Strakonice
Číslo účtu:
212810873 / 0300
Zapsaný (vedený) u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou
C 1314.
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 13.01.2015 uzavřely smlouvu o dílo ve znění
dodatku č. 1 ze dne 18.06.2015 a dodatku č.2 ze dne 20.07.2015, jejímž předmětem je
provedení stavby „Zateplení ZŠ Vimperk“.

III. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo
následujícím způsobem:

1. V odst. 3.1 článku III. ČAS PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 136 dnů“
nahrazuje termínem „ do 30.09.2015“
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
Ve Strakonicích dne 23.07. 2015

Ve Vimperku dne 28.07. 2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

…………………………………
Ing. Petr Mikeš,v.r.
SALVETE, spol. s r.o.
jednatel

…………………………………
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
starostka
Usnesení RM č.770 ze dne 20.07.2015
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