Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800160012
„PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, zřízení parkovací plochy“

Objednatel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:

Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:
závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu
Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n.L.
IČ:
70890005
DIČ:
CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:
416 805 513, 475 259 776
Fax:
416 837 631
E-mail:
labe-z3@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)
Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku
Tel:
Fax:
E-mail:

V-Building, s.r.o.
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
Martin Velek, jednatel společnosti
Martin Velek, jednatel společnosti
Daniel Jindra, stavbyvedoucí
01474979
CZ01474979
č.ú. 7696921001/5500
Městský soud v Praze oddíl C složka 206756
774415202
info@vbuilding.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800160012: „PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, zřízení parkovací
plochy“ ze dne 5. 5. 2016 se mění a upravuje se takto:

1) Článek 5. odst. 5.1 se mění a upravuje takto:
Celková cena bez DPH činí 178 660,- Kč
slovy: stosedmdesátosmtisícšestsetšedesát korun českých bez DPH

2) Důvodem navýšení ceny o 24 928,- Kč bez DPH od původní ceny 153 732,- Kč bez DPH
jsou okolnosti vzniklé v průběhu stavby:
V době zpracování projektové dokumentace stál u vjezdové brány vzrostlý smrk
stříbrný, který byl následně v době vegetačního klidu pokácen, z důvodu napadení mšicí
smrkovou. Pro efektivnější využití parkovací plochy, bude odstraněn pařez a kořenový
bal smrku a parkovací plocha bude rozšířena o 30 m2 (úprava pláně v zářezu, podklad ze
štěrkodrti, pokládka vegetačních dlaždic a zasypání tvárnic štěrkodrtí).
Položkové navýšení ceny, ze dne 13. 7. 2016, je přílohou tohoto dodatku.
3) Ostatní části smlouvy se nemění.
4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž
dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne .................

Za zhotovitele:
V Praze dne .................

...................................
Ing. Jiří Feygl
ředitel závodu

......................................
Martin Velek
jednatel společnosti

