Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
uzavřená podle ust. § 2586
znění
č. smlouvy objednatele:
č. VZ objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném
E654 – S – 1096/2016
6545020

16SM0031
na realizaci stavby

„Oprava budov zastávek na trati č. 183 Železná Ruda Plzeň“
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel
Název:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČ:
70994234
DIČ:
CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organizační jednotka:

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ORPLZSBBH@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)
1.2 Zhotovitel
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.
Vedoucí společník společnosti:
IM-stav Praha s.r.o.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 26465728, DIČ: CZ 26465728, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
Zastoupena:
Bankovní účet zhotovitele:
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních:
(mimo podpisu smlouvy a případných dodatků),
b) ve věcech technických:
stavbyvedoucí:

Společník společnosti:
IM-stav Praha DS a.s.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625
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Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164
Zastoupena:
Bankovní účet společníka:
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „ Společnost firem IM-stav
Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti
společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená:
, jednatelem společnosti.
Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 5.4.2016. Smlouva byla poskytnuta
objednateli spolu s nabídkou.
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
IM-stav Praha s.r.o.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
E-mail: info@im-stav.cz
(dále jen „zhotovitel“)
1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených
v článku1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí
být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu
údajů.
Z důvodu posunutého termínu demontáže zařízení firmou REALTECK na střeše budovy
zastávky Zelená Lhota a nutnosti geodetického vytýčení hranice pozemku u opravovaného
plotu v zastávce Dešenice, je nucen zhotovitel posunout termín ukončení provádění díla.
Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy
zůstávají v platnosti.
Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ
4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: po podpisu smlouvy
4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 31. 10. 2016
Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
7.2 Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků.
7.3 Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
7.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a
2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni, dne 10. 08. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

……………………………………

………………………………….
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