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DoDATEK č.1 KE sMLoUVĚ o

oílo

číslo:O122020

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89l2o12 Sb', občanskéhozákoníku (dále jen občanský
zákoník).

!.

SMLUVNíSTRANY

1,/ Obiednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 20L4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka 999
zastoupena:
lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
lČo:
6010863L
DlČ:
cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č. účtu:
17699313/0300
telefon:
466798 4LI
fax:
466304643
info@vakpce.cz
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel:
Building Expert s.r.o.
sídlo/místopodnikání: V záYezu 9o2/4,158 00 Praha 5 - Jinonice
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloŽka
222279
zastoupena:
lng. Lubor Beneš -jednatel společnosti
lČo:
02685183
DlČ:
czo2685183
bankovníspojení: Flo banka a's'
čísloúčtu:
2400591566 /201'0
+420602270859
telefon:
fax:

e-mail:

info@buildingexpert.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
lng. Lubor Beneš

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat
podepisovat:
lng. Lubor Beneš

smlouva

o dílo - Pordubice, ul.

Sedlóčkova - vodovod

a

Strano 7/2

ll.

pŘrouĚr sMLoUVY

Bod 2 článku ll SoD se pod dohodě smluvních stran upravuje o

o

Provedené a neprovedené práce realizovaného

díla vzniklé v průběhu výstavby,

odsouhlasené a podrobně specifikované rozpočtem, který tvoří přílohu č. L tohoto dodatku

tV.

CENA DítA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. ll tohoto dodatku se celková cena díla, bod L, čl. lV
nově upravuje .
Rekapitulace ceny díla dle změn rozsahu díla :

původnícena

díla

úprava dle dodatku

2 588 97I,z2 Kč

č'1

sníženío _7227L,76

Cena celkem dle dodatku č. 1 smlouvy
(slovy: Dva

m i lió

činíbez

nypětsetšesnácttisícsed mset

x.

DPH

ko ru n

2 516 700,06 Kč

českých)

sPoLEčNÁAzÁVĚREčruÁusrRruovrruí

ostatní ujednání smlouvy do dílo čislo ol22o20 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
obě strany prohlašují, že nedílnou součástídodatku č. ]. se považujítytopřílohy a podklady:

Přílohač'1-rozpočet

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabývá

účinnostídnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem' obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne

31-' 8.

2020

Ve Starých Jesenčanech dne 3L. 8'2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Building ExPert s'r'o

rČ

lng. A

místo
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

902/4. 158 O0 Praha 5
D lČ:cz02685183
85 1
ny 22

1

lng. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o

VODOVODY A XA NALIZACE
PAR DUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBTCE
tČo ao toaert otČcz6ol0863l
OR 1(s
B, vložka 999
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Smlouva o dílo - Pardubice, ul' Sedláčkova -vodovod
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