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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo.gotoaolt; oR KS V

DoDATEK č. 1 KE sMLoUVĚ o

l"lK ocldil [l, vloŽka tJgg'

otČ CZ60 l0863.l

oílo

čísloobjednatele: to4l 20 | soD
čísloz hotovitele: ot4 | 2o2o
uzavřený podle S 2586 a nás|. zákona č'89/2012 Sb., občanskéhozákoníku (dále jen občanský zákoník).
l-upesy - vodovod"

l.

SMLUVNí STRANV

1/ Obiednatel:
sídlo:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena:
lng. Martin Charvát - předseda představenstva
tČo:
60108 631
DlČ:
cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu:
17699313/0300
+42O 466798 41,7
telefon:
+420466304643
fax:
e-mail:
info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Gabriela Fialková - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
lng. JiříJežek TDs
mobil: +42O 775 887 561
e-mail: jiri.jezek@vakpce.cz

Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o.
sídlo/místopodnikání: K Dolíčku66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
39447
zastoupena: Petr Veselý, jednatel
lng. lvo Muthsam, jednatel
lČo:
241' 35 6s8
DlČ:
cZ24L35658
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
čísloúčtu:
27743039610300
+42O 466 6t0 749
telefon:
e-mail:
info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
lng. lvo Muthsam, jednatel
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ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotbvitele jednát'
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uzavírají nížeuvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
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Úvodní ustanovení

termíny plnění smloqvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č' 1 ke smlouvě.
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Smluvní strany se dohodty, že se upřesňuje následující odstavec základní smtouvy o dílo takťo:

tll.

TERMíNY A MísTo PLNĚNí

L/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
A) Terlrlín zahájení clíla: 25. 02.2021' (c.lle zápisu o předání a převzetí staveniště - pracoviště)

B)Termín dokončení61|3 6;jeho předániobjednatelido: 31,
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Termín dokončení díla a jeho předánÍ objednateli se posunuje z důvodu požadavku ,vlastníka místní
komunikace Města Přelouče; a to na základě posunutívydánízvláštníhoužívánízdůvodu plánované objízdné
trasy přes místníkomunikaci.
2/ Místem plněníje: Staveniště se nachází částečněmimo zastavěné územíve volném terénu a kopír:uje trasu
stávajícíhovodovodního řadu a čás.tečně v zastavěné části obce Tupesy. Stavba je vedena ve volném terénu
přes zemědělsky obdělávané pozemky a v obci v krajích asfaltových komunikacích. Terén je přehledný. '

Tento dodatek č. L je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabývá
účinnostidnem podpisu oprávněný-ch zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. obg slrany
prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
'
Smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu oběma smluvnímistranami.
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Za objednatele:

V Pardubicích, dne dle otisku el. razítka
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Za zhotovitele:
K Dolíčku

tČ: 241

lng' Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

35

Tel

Bau

s.r.o.

530 02 Pardubice
c22413 56sB
a4l
610 149

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530
lČ: 241 35 6

s"Í.o.

c2241 35658
610'149
@l

lng. lvo Muthsam
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
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