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SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřený podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ: 00241113
zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem

(dále je „objednatel“)

a

2. AQUACONSULT, spol.s r.o.

IČ: 47536209
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
Bankovní spojení: 3573218/0300
zastoupená Ing. Zdeňkem Vlčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel„)

II. Předmět Dodatku č.1

Předmětem tohoto Dodatku č.1 jsou změny a úpravy ve smlouvě o dílo

„Vodovod a kanalizace Na Krásné vyhlídce – 2. etapa.

III. Změny Smlouvy

1. Změna bodu IV.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
  předpokládané zahájení 30. 5. 2022
  dokončení: 31. července 2022

2. Změna bodu V.2
Celková cena díla je 845.988 Kč bez DPH
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III. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré ostatní body smlouvy mimo těch uvedených v bodě II. zůstávají beze změn
2. Tento Dodatek č.1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.
4. Účastníci prohlašují, že Dodatek č.1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v

tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č.1 si přečetli, souhlasí
bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento Dodatek č.1 byl vytvořen na základě upravené cenové nabídky zhotovitele ze dne
14.4.2022, která je nedílnou součástí tohoto Dodatkuč.1 a byl schválen zastupitelstvem obce
Černolice Usnesení č. 10-25-2022 ze dne 18.5.2022.

V Černolicích dne __. __. 2022 V Černošicích dne __. __. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pavel Schmidt
starosta obce

Ing. Zdeněk Vlček
jednatel společnosti




