
„ČELÁKOVICE - Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Jiřinská"

ID VZP22V10000124

DODATEK
ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/089 uzavřené dne 7. 3. 2022 (dále jen „Smlouva") 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/089-1

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/04 Č/2022

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel")

Článek I.
w

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
4127201/100
00240117
CZ00240117

Zhotovitel:
se sídlem: 
jednající:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Zhotovitel")

1. SčV, a. s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., generální a technický ředitel
- ve věcech smluvních a technických;
Ing. Martin Janík, provozní ředitel
- ve věcech provozních.
KB Příbram 
51-8082990277/0100 
47549793 
CZ47549793

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/089-1 
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele dokončit a předat dílo Objednateli nejpozději do 10. 8. 
2022. Termínem dokončení díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
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3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 18/2022/4.1 ze dne 28. 6. 2022.

4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož 
i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města 
www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne 30. 06. 2022 v Příbrami dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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