Č.j. objednatele:1268-2016-521101
Č.j. zhotovitele: S17-036-0063

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa
Smluvní strany
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj
Sídlo:
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Michal Malý, odborný rada Pobočky Olomouc
Tel.:
+420 724 736 356 (Ing. Malý)
E-mail:
m.maly@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený:
MORAVA

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS

zastoupení ve věcech smluvních :

Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na
základě plné moci
tel./fax:
587 435 657 / 658
e-mail:
office-olomouc@swietelsky.cz
ID DS:
amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jakub Hříva, AO – v oboru DS
tel./fax:
587 435 657 / 658
e-mail:
j.hriva@swietelsky.cz
bankovní spojení:
ČSOB
číslo účtu:
212269343/0300
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IČO:
DIČ:

480 35 599
CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích , oddíl C , vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení
díla s názvem: „Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa“.

Čl. I Předmět
Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:
1. Změna platebních podmínek
Původně sjednané znění Čl. IV, odst. 3. se ruší a nahrazuje se novým zněním
následovně:
Dílčí fakturace bude v roce 2016 provedena nejpozději do 2. 12. 2016, dílčí fakturace
v dalších letech bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel označí
každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15
kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury
budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy
provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura
bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem
„konečná“.
Původně sjednané znění Čl. IV, odst. 10. se ruší a nahrazuje se novým zněním
následovně:
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem
jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být
objednateli doručena v roce 2016 nejpozději do 2.12. 2016 a v dalších letech nejpozději do
15. 11. příslušného roku.
Odůvodnění:
Objednatel umožní provedení dílčí fakturace v roce 2016 nejpozději do 2. 12. 2016.
2. Dnem účinnosti tohoto dodatku je ve smluvních záležitostech oprávněn jednat JUDr.
Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj a ve věcech technických ing.
Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc.
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Čl. II Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1268-2016-521101, č. sml.
zhotovitele: S17-036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, se nemění a zůstávají nadále
v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných
zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý
z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu
připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 11. 2016

……………………………………
objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 23. 11. 2016

……………………………………
zhotovitel
Ing. Jakub Hříva
Ing. Vlastimil Peštál
Ředitel obl. Olomouc
technik odd. přípravy
na základě plné moci
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