LC Vápený; TP DN 800

DODATEK č. 1
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. S936/2017/428
I.

Smluvní strany
Lesy České republiky, s.p,

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:
Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: 724524971 ernail: vaclav.hradec@lesycr.cz (technický dozor)
Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: 725 257 528 e-mail:
jan.jezek@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel")
a
AFC Servis DC a.s.

IČO: 272 746 91
DIČ: CZ27274691
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618
sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III
statutární orgán: p. Milan Tůma, člen představenstva, 606 688 820
zastoupený:
ve věcech technickýchjedná: autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Paluška č. telefonu: 608 061 777 e-mail:
paluska.p@volny.cz, dále p. Václav Vlček, vedoucí divize stavební 603 710 010 e-mail vlcek@afcservisdc.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 78-5325840297/0100
(dále jen „zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:
I.

Předmět smlouvy
1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Vápený;
TP DN 800, evidenční číslo zakázky S936/2017/428 a to za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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II.
Změny smlouvy
1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „31. 10. 2017“
tak, že je nahrazen novým termínem „30.11. 2017“. Důvod změny: pozdější předání staveniště.

III.
Závěr ečná ustanovení
1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami,
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech,
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého
tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V

, dne:

V Liberci,

/V.
dne:.....................

Lťu£&á.jkw.
Milan Tůma

Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec
to?)
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