
Dodatek č . 1
ke smlouvě o dí lo ze dne 3.5.2021

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

Obec Babylon
se sí dlem: Babylon 27,344 01 Domaž lice

lČ :  00572551

DlČ : CZ45274924

zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou obce
Bankovní  spojení :  Č eská spořitelna, a,s.

č . ú č tu: 0762082399/0800

telefon: 379793275

email:  info@babylon-obec,cz

jako obiedn atel na straně jednó

a

. DSP Domaž lický stavební  podnik s.r.o.

se sí dlem: 
lČ :  25200631

DlČ : CZ252OO631

zastoupena: 
bankovní  spojení :  ,

č í slo ú č tu
tel.:  
email:  
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddí l C vlož ka 7863

jako zhotoviť el na straně druhé ,

uzavřeli dne 3,5,2021 smlouvu o dí lo (dále je ,,Smlouva"), na základě které  se zhotovitelzavázal pro objednatele

zhotovit dí lo ,,Úprava dvoru u Obecní ho ú řadu Babylon", podrobně specifikované  v č l. lll Smlouvy'(dále jen

,,Dí lo") a objednatel se za zavázal řádně dokonč ené  Dí lo převzí t a zaplatit jeho cenu.

l.
předmět dodatku

Smluvní  strany shodně konstatují , ž e ve Smlouvě doš lo k několika pí sařským chybám, které  nemají  vliv na

rozsah Dí la ani výš ijeho ceny,

Pro ú plnost se vš ak sm!uvní strany dohodly na opravě těchto chyb uzavření m tohoto dodatku:

1, Smluvní strany č iní nesporným,ž e u zhotovitele bylo uvedeno nesprávné  lČ  ve tvaru: 26200631,

a opravují  jej tí mto dodatkem na tČ  ZsZOOO3,t,

2. Smluvní  strany se shodují  na změně odstavec 3,1 č lánku lll, kdy doš lo k nepřesné mu označ ení
specifikace dí la, Smluvní  strany se proto rozhodly na zruš ení  tohoto odstavce a jeho nahrazení
následným znění :

Zhotovitet se zavazuje k provedení  Dí la:  "Úprava dvoru u Obecní ho ú řadu Babyton" dle polož kové ho

rozpoč tu v souladu s vydaným ú zemní m souhlasem vydaným městským ú řadem Domaž lice, odborem

výstavby a ú zemní ho plánováni pod č ,j, MeDo-l457912021-Sz a podle platných technických norem, pro

výstavbu, spolufinancované ho z dotač ní ho t itulu Plzeňské ho kraje PSOY PK - Projekty obcí "'



3, Smluvní  strany koneč ně tí mto dodatkem mění  název stavby uvedený na vš ech 6 stránkách polož kové ho

rozpoč tu, který zněl:  OÚ aanYon, a nahrazují  jej novým znění m: Úprava dvoru u obecní ho ú řadu
Babylon.

ll,

závěreč ná ustanovení

V ostatní ch ujednání ch zů stává Smlouva nedotč ena,

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tento dodatek byl bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech
pří padných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněn na oficiální ch webových stránkách obce
Babylon, a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků , Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteč nosti
uvedené  v tomto dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho zákoní ku a
udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

29. S. 2o2-/

1,

2,

V Babylonu dne

Objednatel:

obec Babylon

V Babylonu ane .,L? : ,L: ,.z.,?.?,7..,,,,,

zhotovitel:
DSP Domaž lický stavební  podnik s.r,o


