
„ČELÁKOVICE - PD - Jiřina - Obnova VHI, 6. etapa"

DODATEK
ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/204 uzavřené dne 14. 7. 2022 (dále jen „Smlouva")

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 
„OZ") a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ")

číslo dodatku Objednatele: 

číslo dodatku Zhotovitele:

SML/2022/204-1

Článek I.

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. ú.:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel")

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
4127201/100
00240117
CZ00240117

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. ú.:
IČ:
DIČ:

Servis iSA s.r.o.
Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 
Michal Škvára, jednatel 
Komerční banka, a. s.
43-5700140277/0100 
28945077 
CZ28945077

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154891 
(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/204-1 
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").

Článek II.

1 Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu provedení a předání díla v etapě díla č. 2b a to do 
31. 1.2023.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 29/2022/4.4 ze dne 15. 11. 2022.
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Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož 
i se zveřejněním Dodatku samotněho v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města 
www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne ...2-2 41-.i!® - -

Za Objednatele:

V Praze dne .

MichakSkvára
jednatel
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