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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma: KOMASTAV DS s.r.o 

se sídlem: Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 25476696 

DIČ: CZ25476696 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902 

zastoupen(á): Janem Koníkem, jednatelem společnosti 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: 

2. PREAMBULE 

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 31. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení 

stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro 

objednatele stavbu Vybudování odstavené plochy v areálu vozovny autobusů Předlice (dále jen 

“dílo”). 

2.2. Dílo bylo podrobně vymezeno položkovým rozpočtem a nabídkou zhotovitele.  

2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební 

práce . Rozšíření díla o vícepráce spočívá zejména v navýšení objemu  prací souvisejícich 

s rozšířením díla o připravy na osvětlení odstavné plochy (výkopové práce a betonové základy pro 

osvětlení), instalace odvodňovacího žlabu a opravě kanalizačních šachet. 

2.4. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce  je uvedeno v  rozpočtu, který tvoří Přílohu 

č. 1 tohoto dodatku. 
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2.5. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento dodatek, kterým mění předmět 

díla, jakož i výši a fakturaci jeho ceny. 

3. ZMĚNY SMLOUVY  

3.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla (bez rozšíření) bez DPH: 437.770,51,- Kč 

Cena rozšíření díla bez DPH: 51.701,63,-Kč 

Celková cena díla po rozšíření bez DPH: 489.472,14,-Kč 

DPH z celkové ceny díla po rozšíření: 102.789,15,-Kč 

Celková cena díla po rozšíření včetně DPH: 592.261,29,-Kč 

 

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění 

4.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty: 

1) Rozpočet 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

V Ústí nad Labem dne 12.12.2018 V _________ dne _________ 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města KOMASTAV DS s.r.o. 

Ústí nad Labem a.s.   

Ing. Libor Turek, Ph.D. Jan Koník 

výkonný ředitel společnosti jednatel společnosti 


