DODATEK Č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ECSStaré Křečany
Obec
Eurofinance,
se sídlem:
407 61, Staré Křečany 38
s.r.o.
el:
+420 481 130 4
IČ: 00261653
04
č. účtu
vedeného u
Mimoňská 3223
zastoupená Františkem Moravcem
na straně
jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
info@ecs-

a

eurofinance.cz
Česká Lípa
47001

www.ecsUlimex,
spol. s r.o.
eurofinance.cz
se sídlem:
Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
14864878
www.ecsDIČ:eurofinance.cz CZ14864878
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem , spisová značka C 157
č. účtu vedeného u Komerční banky, 114349411 / 0100
zastoupená: Tomášem Hujou, jednatelem společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a každý dále též jen „smluvní
strana“).
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento
Dodatek ke smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)
Článek 1.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.5.2021 je
úprava termínu dokončení díla a změna ceny díla dle technického listu změn č.1

Článek 2.
Změna smlouvy
Smluvní strany s účinností ke dni podpisu tohoto Dodatku č.1 nahrazují původní znění
ČLÁNKU 5 – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN odst. 5.5 tímto novým zněním:
5.5. Maximální termín dokončení díla je 30.10.2021.
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Článek 3.
Cena za dílo
3.1 Smluvní
strany se s účinností ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 na základě technického listu
ECS
Eurofinance,
změny
č.1 upravují celkovou cenu díla na 4 816 654,33 Kč bez DPH slovy.
s.r.o.
el:
(čtyřimilionyosmsetšestnácttisícšestsetpadesátčtyřikorunčeských
a třicettřihaléřů).
+420 481 130 4
04
K ceně
za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění
Mimoňská 3223
zdanitelného
plnění. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Technický list změny č.1 a
změnových rozpočtů.
info@ecsZměna
ceny je provedena dle čl. 3.4, písm.d Smlouvy o dílo ze dne 11.5.2021
eurofinance.cz
Česká Lípa
47001
www.ecseurofinance.cz

www.ecseurofinance.cz

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti
v nezměněném znění.
4.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží jedno (1) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V ……………. dne…………………….

V Ústí nad Labem dne 27.8.2021

________________________
František Moravec
Objednatel

_____________________________
Tomáš Huja
Zhotovitel

X
Tomáš Huja
jednatel
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