
/) /i a r\

TSKRP0062O2E

DODATEK ě. 1

ke smlouvě o dílo

„Praha 9, Odlehlá - oprava konstrukčních vrstev vozovek44

číslo smlouvy objednatele: 3/18/2120/129
číslo smlouvy zhotovitele: 10000137557

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy Sever
v*

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 1 86 00 Praha 8
IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845
bankovní spojení: Citibank Europe plc., č.ú. 2038057204/2600
zastoupena: Ing. Janem Lintnerem - oblastním manažerem oblasti Asfaltové technologie a

Ing. Petrem Endrlem - vedoucím střediska závodu Inženýrské stavitelství Čechy

(dále jen „Zhotovitel44)

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek44) ke Smlouvě o dílo
č. 3/1 8/21 20/129 „Praha 9, Odlehlá - oprava konstrukčních vrstev vozovek44 ze dne 15.8.2018

(dále jen „Smlouva44).
Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
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III.
Změna či. II. Smlouvy (Cena díla)

1. ČI. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:
DPH 21 %:
Původní cena vč. DPH:

3 637 105,60 Kč
763 792,18 Kč

4 400 897,78 Kč

Cena za méněpráce dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena za méněpráce dodatku č. 1 vč. DPH:

793 761,00 Kč
166 689,81 Kč

960 450,81 Kč

2 843 344,60 Kč
597 102,37 Kč

3 440 446,97 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21/%
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní
hodnoty závazku.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Dodatek je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel

jedno.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

8. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 Soupis méněprací

-3. 12. 2018V Praze dne V Praze dne 15.1 1.2018

ing ampách, MBA Skaliska a.s.

Ing. Jan Lintner

oblastní manažer

oblasti Asfaltové technologie

Ing. Pgfr Endrle

vedouclistřediska
závodu Inženýrské stavitelství Čechy
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