DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/039
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. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná: Michal Pugner, technický pracovník pro stavební činnost
č. telefonu: +420 725257547 e-mail: michal.pugner@lesycr.cz,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100 (dále jen „objednatel")

a
Ing. Ivan Škulavík
IČO: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
místem podnikání: Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
č. telefonu: +420 602 930 773 e-mail: skulavikivan@seznam.cz
bankovní spojení: ČSOB Sokolov, číslo účtu: 156517612/0300
(dále jen „zhotovitel")

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „Rekonstrukce LC Rokle PD AD“ mění takto:
1)

ČI. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:
4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do
31.5.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.
ČI. III. odst. č. 1 a 2 předmětné smlouvy se upravuje:

2) Dne 7.2.2018 byla podána žádost o stavební povolení na MěÚ Kraslice, odbor územního
plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Dotčený úřad vydal až 27.2.2018 Oznámení o
zahájení společného územního a stavebního řízení. Při zadání díla nebylo uvažováno o
územním řízení, z tohoto důvodu a kvůli časovým prodlevám ze stran dotčeného úřadu
prodlužujeme termín.
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3)

Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném
znění.

4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn
dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

5)

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku,
s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních
stran.

V Karlových Varech dne

V Sokolově dne:............ ........

.hí:...

Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
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