
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, EKOLA

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění oom o2< *C .i

Smluvní strany

EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 558/4, Malešice, 108 00 Praha 10 
zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803 
IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378, plátce DPH 
Bankovní spojení: .......................... ............... ........... . . . . .

. . . . . . ..........................
Zastoupená: ...... ............. .............., jednatelem společností

dále jen „zhotovitel“, na straně jedné

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: .......................... ............... ........... . . . . .

. . . . . . .....................................
Zastoupený: ...... ................ ..................... ředitelem státního podniku
Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

dále jen „objednatel“, na straně druhé.

II. Předmět dodatku smlouvy

a) Předmětem plnění výše uvedené smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo, akustickou studii „Posouzení hlukové zátěže z visuté 
pasové dopravy v oblastí uranového ložiska Příbram“ blíže specifikovanou v čl. III. výše 
uvedené smlouvy, a závazek objednatele převzít od zhotovitele dílo a zaplatit zhotoviteli 
cenu specifikovanou v čl. IV. této smlouvy.

b) Z důvodu požadavku obce Milín na doplnění místa měření akustické situace v obecní částí 
Konětopy.

III. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. II, dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:
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IV. Cena díla a platební podmínky

Ustanovení pod písmenem a) a b) se

nahrazuje se novým zněním:

a) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 844.280 Kč (slovy osm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát korun 
českých) bez DPH. Cena bude objednatelem zhotoviteli zaplacena po částech po řádném 
splnění jednotlivých milníků -  předání dílčí zprávy s výsledky modelování hluku z provozu 
dopravníků a přesypů, předání dílčí zprávy s výsledky modelování hluku z provozu silniční 
dopravy a dopracování a odevzdání studie dle čl. III a čl. V. této smlouvy.

b) Po dokončení prvního milníku v realizaci díla vzniká zhotoviteli nárok na úhradu částky ve 
výši 202.445 Kč [slovy dvě stě dva tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých), po dokončení 
druhého milníku vzniká zhotoviteli nárok na úhradu částky ve výši 202.445 Kč (slovy dvě 
stě dva tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých) a po řádném dokončení a odevzdání 
studie, tj. díla jako celku vzniká zhotoviteli nárok na úhradu částky ve výši 439.390 Kč 
(slovy čtyři sta třicet devět tisíc tři sta devadesát korun českých).

2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nezměněna.

XII. Závěrečná ustanovení

a) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu, účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb.

b) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že tento Dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

c) Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a v dodatku smlouvy 
použijí pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů).
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