Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. …… na akci „Bazén Liberec“ uzavřené podle ustanovení § 536 až
565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věci plnění díla a převzetí prací:

Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
002 62 978
CZ00262978
Všeobecná úvěrová banka, a.s. č.ú. 9081145911109/6700
Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Pavel Smarž, technický specialista odboru
koordinátor dotací EU
Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru
koordinátor dotací EU

na straně jedné
Zhotovitel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

SYNER, s.r.o.
Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, 460
01
482 92 516
CZ48292516
Komerční banka, a.s., č.ú. 53001461/0100
Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem
Ing. Robertem Špottem, jednatelem
na straně druhé

v souladu s čl. XIV, odst. 14.1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku
č. 1, který předmětnou smlouvu mění a doplňuje následovně:
Čl. 1 Předmět Smlouvy, odst. 1.3. je změněn následovně:
RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními Stavby, s dokumentací pro stavební
povolení Stavby, se ZPD a musí být předávána Objednateli průběžně vždy nejméně 5 (pět)
pracovních dní před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem
prací, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Ostatní ujednání předmětného odstavce zůstávají
nezměněná a platná.
Čl. 2 Cena díla a platební podmínky, odst. 2.11. je změněn a doplněn následovně:
Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Bazén Liberec“ a jeho registrační číslo:
CZ.1.13/2.1.00/27.01140. Ostatní ujednání předmětného odstavce zůstávají nezměněná a
platná.
Čl. VIII Odpovědnost za vady, záruka a záruční nároky, odst. 8.3. je změněn
následovně:

Záruka za jakost díla ve smyslu ust. § 429 Obchodního zákoníku se vztahuje na vady vzniklé
před uplynutím záruční doby a jsou Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den
Záruční doby.
Čl. VIII Odpovědnost za vady, záruka a záruční nároky je doplněn o nový odstavec 8.10,
který zní následovně:
8.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad díla, včetně
nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.
Čl. XIV Závěrečná ustanovení je doplněn následovně:
14.10. Dodatek smlouvy je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran.
14.11. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá strana obdrží dvě
vyhotovení dodatku smlouvy.
14.12. Obě strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s ním a na důkaz
souhlasu jej podepisují.
14.13. Články a ustanovení předmětné smlouvy o dílo v tomto dodatku smlouvy o dílo
neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

V Liberci, dne……………

…………………………..
Zhotovitel
Ing. Martin Borovička, jednatel
SYNER, s.r.o.

…………………………..
Zhotovitel
Ing. Robert Špott, jednatel
SYNER, s.r.o.

V Liberci, dne……………

…………………………….
Objednatel
Martina Rosenbergová, primátorka
Statutární město Liberec

