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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení S 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník

Obec
sídlo:
zastupující:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

sídlo:
zastoupený:
kontaktní osoby:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I. Smluvní strany
Město Bochov
nám. Míru l, 364 71 Bochov
364 71 Bochov
00254444
CZ00254444
KB
2221341/0100

a

BOLID M s.r.o.

Voršilská 2085/3,110 00 Praha
Lukáš Havlík, prokurista
Lukáš Havlík
26347741
CZ26347741
ČSOB
177635095/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2020, kterým upravuje

termín realizace z důvodu, že nebyla doposud vybraným zhotovitelem dokončena projektová dokumentace na

opravu prvků krovu a střešního pláště radnice, přičemž tomuto nepomohla tíživá situace spojená s COVID-19. Po

předání projektové dokumentace spolu se všemi potřebnými dokumenty jako povolení stavby či závazného

stanoviska odboru památkové péče, bude bezodkladně vyhlášeno výběrové řízení na výběr zhotovitele opravy

střechy budovy radnice. Po provedených opravách budou následně dokončeny práce na zateplení stropu do půdy
radnice.
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III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací
Předpokládané přerušení prací

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:

l. červenec 2020
l. listopad 2020 - 31. května 2022

30. července 2022

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
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