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Evíopský íond pro reglonální rozvoi
lntegíovaný regloná|nl operačnl píogram
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Dodatek č.,3 |

ke smlouvě o dílo ě.
1.

,

U9n8, uzavřené dne

'"

""

]

19,04,2018

SMLUVNÍSTRANY A tDENT|FlKnčnÍÚpale STAVBY

1.1

Objednatel
§ídlo

SB Marketin9l z.§.

a) ve věcech smluvních

René Dajčar, předseda výboru
René Dajěar

lC

01 7031

Branná 110, 78B 25 Branná

Osoby oprávněné jednat
b) ve věcech technických

Dlč

88

Bankovní ústav

czo1 7031 88
Komerění banka a.s,,

Tel./fax.
E-mail

ryK@email.cu

č,11,: 107-5029250217

10100

+420 603545957

1.2

EKOZ|S spol. s r.o.

zhotovitel
Sídlo

Na Křtaltě 9B0l21,789 01 Zábřeh

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lng, Petr Blažek, jednatel
lng. Roman Šesták,stavbyvedoucí

Osoby oprávněné jednat

lč

41031024

cz41031024

DlČ

č.t1.: 365042/0800
+420 583411084, +420 58341 1 084

Česká spořitelna a,s.,

Bankovní ústav
Tel,/fax.

ekozis@ekozis,cz

E-mail

uzavřeli nlže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo
2. PŘEDMĚT DoDATKU
okolností při provádění díla, zejmé19 9XrVt9 vlhkosti a
důvodu
nepříznivých
se
z
strany
$mluvní
přítomnosti pltsní a hnilob, doho'dly na změně termínu ukončeníplnění a předánÍ a převzetÍ díla,
uvedeného v čl. 3,1:

Původně sjednaný termín; do 7 měsícťrod uzavřenlsmlouvy,
Nově sjednaný termín: do

l§, prosince_2!.!9.
3,

zÁvĚREčNÁ usTANovENí

3,1

Tento dodatgk nabývá ptatnosti a účinnostidnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo
osobami jimi zmocněnými.
3,2

Ustanovení smlouvy
nedotčena.
3,3

Dodatek

se

o d[lo, která

vyhotovuje

ve 3

nepodléhají změně uvedené v čl. 2 tohoto dodatku, zůstávajl

obdržíjedno vyhotovení,

rovnocenných vyhotoveních,

objednatel obdržt dvě vyhotovení,

V Zábřehu dne 5. listopadu 2018
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Doclatek

č. 1 ^ ,,Vybudování sociáltl{ch

,

za zhotovitele:

Za objednatele:
René Dajčar, předseda výboru
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lng, Petr Blažek, jednatel

bytťt

v Branné"

