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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele: 000673 00 18, číslo smlouvy zhotovitele 18-268 

 

Název související akce:  

„Elektrifikace BUS linky 140“ 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Smlouva“): 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22 

zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, Praha 4, PSČ 147 54 

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

IČO: 45272387 

DIČ: CZ45272387 

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4 

číslo účtu: 5904041/0100 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1434 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“) 

 I. 

Předmět dodatku, zdůvodnění  

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 
(dále jen Dodatek), kterým dochází k úpravě rozsahu díla, k úpravě ceny za dílo a dále 
k úpravě termínů plnění a to z důvodů specifikovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku.   

II. 

Změna Smlouvy 

1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést dílo dle čl. I Smlouvy se 

rozšiřuje o tyto položky (vícepráce): 
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 Dobíjecí stanice v Čakovicích 

 Zjištění průběhu inženýrských sítí v Miškovicích a Čakovicích v souvislosti 

s prověřením možnosti zřízení dobíjecí stanice 

 Úprava přístřešků a návrh základů stožárů TV u metra Letňany 

 Přípojky PRE pro MR Letňany, MR Klíčov a DS Čakovice 

(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku) 
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v čl. 3.1 Smlouvy, a to o částku 

ve výši 656 640 Kč bez DPH. Tedy, celková cena díla po zohlednění víceprací dle tohoto 
Dodatku činí 5 511 640 Kč bez DPH 

 

3. Na základě nutnosti realizovat shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly, že 
ustanovení čl. 2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí odst. 2.1.1 se mění takto:   

„Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi 

dokumentace pro územní řízení – do 22. 3. 2019“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v 

původním znění.  
2. Tento Dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

pare. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 
Příloha č. 1 – nacenění víceprací  

za Objednatele: za Zhotovitele: 

V Praze dne …………………… V Praze dne ……............................ 

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, PRAGOPROJEKT, a.s. 

akciová společnost  

………………………………….  

Ing. Ladislav Urbánek  

místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost  

 


