Dodatek ě. I ke Smlouvě o dílo „.Iince č.p. 28, zateplení fasády, II. etepa“
dle ustanovení 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
INVESSAIES, spol. s. r. o., IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678
se sídlem Praha 2-Nové Město. Podskalská 22/1512, PSC 12800
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 41963
bankovní spojení: MONETA Monev Bank. č.ú. 190784773/0600
zastoupený panem Vasilijem Lakatyšem. jednatelem společnosti
dále jen „zhotovitel“ na straně jedné
a
Městys ‚lince, IČ: 00242381
se sídlem nám, Čsl. dělostřelců 172. unce. PSČ: 26223
bankovní spojení:
zastoupené panem RSDr. Josefem Hálou, starostou
dále jen „objednatel“ na straně druhé
společně také jako strany
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouva):
Předmět smlouvy
1.
Bez změny
2.
Doba zahájení a zhotovení Díla
2.1.
bez změny
Zhotovitel uvádí, že samotná realizace Díla v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace
2.2.
bude provedena do okamžiku předáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků do 30. 4. 2021 od dne
převzetí staveniště od Objednatele.
Za dokončení Díla dle této smlouvy se pak nepovažuje jeli jeho stavební dokončeni a předání
Objednateli (provedení Díla dle Čl. 5.1. této Smlouvy), ale i jeho uvedení do provozu dle platných
právních předpisů, tj. jeho kolaudace či vydáni jiného obdobného rozhodnutí přislušného stavebního
ůřadu, jimž je osvědčena možnost dalšího trvalého užívání Díla.
2.3.
bez změny
bez změny
2.4.
Cena Dila
3.
Bez změny
Platební podmínky
4.
Bez změny
Splněni dila
5.
Bez změny
6.
Podmínky provádění Díla
Bez změny
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník
7.
Bez změny
Kontrola provádění díla
8.
Bez změny
Záruky a reklamace
9.
Bez změny

Místo plněni, ukončení smlouvy

10.

Bez změny

Smluvní pokuty (sankční podmínky)
11.
Bez změny
Zvláštní ujednáni, označení zástupců stran
12.
Bez změny
Závěrečná ustanovení
13.
Bez změny
Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Příbrami dne

V uncích dne

Vasilij Lakatyš, jednatel

RSDr. Jo/cf Hála, starosta
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