Dodatek

č.1

ke smlouvě o dílo č.0312018

,,Ghodník a vjezdy v oko!í nádraŽi, Vraňany"

uzavřená mezi smluvními stranami níŽe uvedenými dne 06.04.2018
l. Smluvní strany

objednatel: obecVraňany
Sídlo: Vraňany 37,277 07 Vraňany, okres Mělník

zastoupená: Martin Chmelík, starosta
tel.:/fax: 315 691 080
bankovní spojení:
zast. ve věcech smluvních: Martin Chmelík' starosta
zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: Šna.lonstavby Mělník, s.r.o.
se sídlem Mělník' Panešova

352l, PSČ 276 01
zastoupená ednatel i Vladimírem Šnajdrem a Zbyřkem Šnaj drem
zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vloŽce 97015
tel.:/fax: 315 624 667 1315 671 525
lČo zlt l0 648 DIČ CZ27l 10648
bankovní spojení: čísloúčtu:5l2 531 060 247/0100
j

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr
zast. ve věcech technických: p.Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku
Smlouva o dílo č.03/2018 (Chodník a vjezdy v okolí nádraŽí, Vraňany) ze dne 06.04.2018 se
nazékladěvzě4emné dohody smluvních stran v článku č.IV. Doba plnění mění a doplňuje takto:
1

.

1.

V článku IV.

',Doba

plnění" se text odstavce ,,1." nahrazujeoo tímto textem:

,,Předpokládané termíny plnění díla:

1.l.
1.2.
1.3.
l.4.

Předání staveniště
Zahájení stavebních prací
Dokončenístavebních prací
Předání stavby

04/2018

16.04.20t8
20.08.2018
20.08.2018

Zhotovitel je v souladu s občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření
Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za
předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kva|itě, rozsahu a termínu."

|II. Záv ěr ečnéusta noven í

l. ostatní ustanovení smlouvy o dílo ě.03120l'8 (Chodník a vjezdy v okolí nádraŽí, Vraňany)
ze dne 06.04.2018 se nemění.

č. l smlouvy o ě.03/20l8 (Chodník a vjezdy vokolí nádraží,Vraňany) ze
dne 06.04.2018 vstupuje v platnost i účinnostdnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Nebude-li dodatek č. l podepsán oběma smluvními stranami téhoždne, stává

2. Tento dodatek

se platným i účinnýmdnem podpisu pozdějšího.

3.

Dodatek

č. l je nedílnou souěástí smlouvy o dílo ě.0312018 (Chodník a vjezdy

nádraŽí,, Vraňany) ze dne 06.04.2018.

č. l se vyhotovuje ve dvou výtiscích, znichŽkaŽdý je originál.
stran obdrŽí jedno vyhotovení.

4. Dodatek

V Mělníku, dne 30.06.20l8

Zhotovitel:

€í}nednatel

Kůdá ze smluvních

Ve Vraňanech, dne

Objednatel:

""r.4-F

společnosti

E-starosraoDce

v okolí

