Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/VK/01/2017
Dodatek č.1

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními
stranami:
Objednatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461

Zastoupené:

DIČ: CZ00303461

společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,
IČO: 65138163

kterou dále zastupuje
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015
Zástupce ve věcech technických: p. Juraj Hreňo, tel. 602564108, email: technikvk@seznam.cz
a
Zhotovitel:

SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ25638955
IČO: 25638955
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 9378
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., praha
č.ú.: 27-9328790297/0100

Zastoupený: Tomáš Ondřej, ředitel Divize Severu, SUEZ Využití zdrojů a.s.
Z důvodu značného znečištění dešťových vpustí, kdy mnohé nebyly po dobu několika let pročištěny, a
tedy z důvodu vyšší časové náročnosti se smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě č.1 dohodly na níže
uvedených změnách (prodloužení termínu dokončení čištění o jeden měsíc) předmětné smlouvy.
I.
Předmět díla a rozsah díla
Název akce (poskytované služby): „Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
Provedení čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Šumperka. Předpokládaný počet
vpustí na území města Šumperka (katastrální území: Šumperk, Dolní Temenice, Horní Temenice)
ve vlastnictví města Šumperka je 2.702 ks. Jedná se převážně o kanalizační vpusti odvádějící dešťovou
vodu z místních komunikací ve vlastnictví města Šumperka, které tvoří příslušenství těchto pozemních
komunikací. Vpusti budou čištěny postupně po etapách mechanicky v období od 1.5.2017 do 30.11.2017
na základě mapového podkladu předaného zadavatelem. Poškozené a nepřístupné vpusti budou nahlášeny
technikovi společnosti Podniky města Šumperka a.s., který spravuje agendu veřejných komunikací (dále
jen „zástupce ve věcech technických“). Čištění kanalizačních vpustí, které odvádí dešťovou vodu
z pozemních komunikací I., II. a III. třídy, účelových komunikací a parkovišť, které nejsou ve vlastnictví
města Šumperka, není předmětem této veřejné zakázky. Stejně tak není předmětem této zakázky
provádění oprav poškozených vpustí. Součástí předmětu zakázky bude i ekologická likvidace odpadů
z vyčištěných vpustí na skládce.
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III.
Doba plnění díla
Termín zahájení čištění:
Termín dokončení čištění:

01.05.2017
30.11.2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
Objednatel:

Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21,
787 01 Šumperk

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.
V Šumperku dne: 27.10.2017

Zhotovitel:

.....................................
podpis

SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Tomáš Ondřej, ředitel Divize Severu, SUEZ Využití zdrojů a.s.

V Šumperku dne: 27.10.2017

...................................
podpis
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