Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

OBJEKTU Č.P. 142-145 v JoSEFovĚ DOLE,
',DEMOLICE ČÁSr OBCE DOLNÍ MAXOV*
I. Smluvní strany
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Sídlo a doručovacíadresa Dolní Maxov 2I8,468 44 Josefuv Důl
Osoba pověřená k jednaní: Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta
kontakt: starosta@josefuvdul.eu, +420 724 523 072

Bankovní spojení:
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463 31 Chrastava
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228303403/0600
Josefem Ďuroškou

uzavírqí nížeuvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 202l:

l.

Dne 5, II.202I uzaťel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímžpředmětem je
demolice objektu č.p.I42-I45 v Josefově Dole, v části obce Dolní Maxov.
Zména následuj ícíhočlankůvýše specifi kované smlouvy:

Demolice objektu čp.142-145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov

V. Platební podmínky
1. Fakturace bude rozdělena na dvě části:

1.1. Demoliční práce + likvidace

DPH.

materiálu - rTše fakturované částky 1 585 088,93 Kč včetně

1.2. Terénní ilpravy, drcení sutě, přesun sutě a odstranění dočasnépřtlezdové cesty

fakturované ěástky 589 167,15 Kč včetně DPH.

- qýše

1.3. Celková částka za provedenípráce se nemění.

Ostatní články a body článkůztstávábeze změn.

závérečná ustanovení
1.

2.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech,
obdržídvě vy,-hotovení, zhotovitel obdržíjedno vyhotovení.

z niclů objednatel

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabyvá účinnostidnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastnícisvými projevy vá.záni.
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Demolice objektu čp.1,42-145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov

