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Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č,.0712021

,,Rekonstrukce místníkomunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany"
uzavřená mezi smluvními stranami níŽe uvedenými dne 01.06'2021
l. Smluvní strany

objednatel: obec Vraňany
sídlo: Vraňany

,277 07 Vraňany
zastoupená: Martinem Chmelíkem, starostou obce
tel.:/fax: 315 691 080,315 691 080
čísloúčtu:
bankovní
zast. ve věcech smluvních: Martin Chmelík
zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra
37

spojení:

Zhotovitel: Šnnlonstavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PsČ 276 01
zastoupená jednateli Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem
zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vloŽce 97015
tel.:/fax: 315 624 667 I 315 671 525
lČo ztl 1o 648 DlČ CZ271 10648
bankovní spojení: čísloúčtu:512 531 060 24710100
zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr
zast' ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

ll. Předmět dodatku
Smlouva o díto ě.o7t2o21 (Rekonstrukce místníkomunikace na parc.č.639, k.ú.Vraňany)
ze dne 01.06.2021 se na zárlaoe vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu nedostupnosti
objednaného materiálu v článku č. lV. ,,Doba plnění" mění a doplňuje takto:

1.

1.

V článku lV. ,,Doba plnění" se text odstavce

,,1."

nahrazuje" tímto textem:

,,1.Předpokládané termíny plnění díla:

1'1.

1.2.

1.3'
1'4.

staveniště
prací
prací
stavby

Předání
Zahájení stavebních
Dokončení stavebních
Předání

0612021

15'06'2021
31.10.2021
31.10.2021

kdykoliv od
Zhotovitel je v souladu s občanským zákoníkem oprávněn provést dílo
dílo převzít
nabídnuté
uzavření Smlouvy do sjednaného termínu á objednatel.je povinen řádně
i" pr"apokladu, že nuóe provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu."

lll. Závěrečnéustanoveni
1.

ostatní ustanovení smlouvy o dílo č,.o7t2o21 (Rekonstrukce místníkomunikace na
parc.č.639, k.ú. Vraňany) ze dne

01

.06.2021se nemění'

komunikace na
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o č. č.o7l2o21 (Rekonstrukce místní
dn" 01.06.2021 vstupuje v platnost i účinnostdnem podpisu
parc.č.639, k.ú. Vraňany)
podepsan oběma
'é
bprávněnými zástupci óuou smluvních stran' Nebude-li dodatek č.1
podpisu pozdějšího'
smluvními stranami téhoŽ dne, stává se platným i účinnýmdnem

-

3. Dodatek

č.1 je nedílnou součástí smtouvy

o dílo č,.o7l2o21 (Rekonstrukce

místní

komunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany) ze dne 01 '06.2021.
KaŽdá ze smluvních
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, znichŽkaŽdýje originál.
stran obdrŽí jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne

Ve Vraňanech, dne
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Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Martin Chmelík, starosta obce

