
Dodatek č. 1

ke

l. Smluvní strany

Objednatel : Obec Kunějovice
Kunějovice č.p. 28
330 35 Kunějovice
lC: 00573086

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních a technických: Miloslav Novák - starosta obce

kontaktníosoba:
Helena Ludvíková, tel.: 604 564742, email: kunejovice@post,cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : SILBA s. r. o.
Částkova 1977l73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
registrována KS v Plzni, OR, odd. C, vložka 17672
lC: 263 97 242
DlČ: CZ26397242
bankovníspojení: ČSOB, a, s.
číslo účtu : 269425255/0300
e-mail: marusvladimir@silbasro.cz

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: lng. Jiří Aulík - jednatel společnosti

- ve věcech technických: Vladimír Maruš - ředitel společnosti, tel,: 602 218195,
email: marusvladimir@silbasro.cz

Karel Němec- stavbyvedoucí, tel..724 916 761

ll. předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla, a to:

,,Oprava místních komunikací"



ll!. Termíny plnění

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 09.10,2O17, ,,odd. lll. Časové plnění", se z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek bránících v provádění prací dle TP a ČSN měn na:

Dokončení prací do 30.4.2018

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny
platná.

Tento ,,Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č, 1412017" je vyhotoven ve dvou
stejnopisech, stejně platných a účinných , z nichžkaždá ze smluvních stran ob-
držíjeden výtisk.

Tento ,,Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo č. 1412017" obsahuje celkem dvě (2)
strany,

o obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Plzni dne 18.12.2017

a zhotovitele

lng. Jiří Aulík
jednatel společnosti

SILBA s. r. o

O^\5lLBA s.r.o.
částkova 1977173

<Y/ Východnípředméstí, 326 00 plzeň

lČ: 2639? 242, DlČ: cz263g7 242
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V Kunějovicích dne 0/ //' ,ť,O/V

starosta obce

Kunějovice

OBEC KUNĚ.IOVICE
Kunějovice 28
330 35 Lišťany

IČt 00578086, Ťe1.: B77 927 07a


