
Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele: 36030-00206/08 
ze dne 14. července 2010

uzavřený mezi
\ f  V

Ředitelstvím silnic a dálnic CR
Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ:65993390
DIČ: CZ65993390
jednající Generálním ředitelem Ing. Janem Kubišem 
(dále jen „objednatelem") na jedné straně

a

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5 - vedoucí účastník sdružení
IČ: 60838744, DIČ: CZ 60838744
jednající: -  prokurista

prokurista

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Viamont DSP a.s. Železničářská čp.1385, 400 03 Ústí nad Labem - účastník sdružení 
IČ: 25429949, DIČ: CZ 25429949 
jednající: ~ prokurista

prokurista

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

a

Integra stavby a.s., 33, Hrádecká 156, PSČ 460 01 Liberec - účastník sdružení
IČ: 25014391, DIČ: CZ 25014391
jednající: ~ člen představenstva

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955

Účastníci sdružení „1/9 obchvat Dubá - Strabag, Viamont DSP, Integra stavby", založeného 
podle ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb„ občanský zákoník. Vedoucím účastníkem 
sdružení je společnost STRABAG a.s. (dále jen „dodavatel/zhotovitel") na straně druhé,

(Objednatel a dodavatel/zhotovitel dále též společně uváděno jako „Smluvní strany")

na realizaci stavby

1/9 obchvat Dubá 
ISPROFIN 327111 4015



PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

A. práce na stavbě 1/9 obchvat Dubá nebyly zahájeny v původně uvažovaném termínu, kdy 
důvodem bylo omezení, resp. zastavení poskytování finančních prostředků z veřejných 
rozpočtů Objednateli ke krytí realizačních nákladů stavby;

B. Objednateli byly přiděleny prostředky ke krytí realizačních nákladů stavby rok 2014. 
Objednatel prohlašuje, že i nadále bude stavbu navrhovat k začlenění do svého rozpočtu a 
tak žádat zajištění finančních prostředků z veřejných prostředků k jejímu financování na 
další roky. Dodavatel/zhotovitel je srozuměn s mechanismy distribuce peněžních 
prostředků do rozpočtu Objednatele;

C. smluvní strany tímto deklarují oboustranný zájem na zahájení a pokračování prací na 
stavbě a jejím dokončení v celém rozsahu. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na 
snížení ceny za provedení a dokončení této stavby, které umožní stavbu dokončit při 
omezených možnostech Objednatele na získání finančních prostředků z veřejných 
rozpočtů ke krytí realizačních nákladů stavby.

D. Dodavatel/zhotovitel předložil objednateli Dodatek č.l a č.2 ke smlouvě o sdružení „1/9 
obchvat Dubá -  Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec“, ve kterém se, mimo jiné, 
účastníci sdružení dohodly na změně názvu sdružení na „1/9 obchvat Dubá -  Strabag, 
Viamont DSP, Integra stavby“, změně adresy sdružení na Na Bělidle 198//21, 150 00, 
Praha 5 a změně vedoucího sdružení, kterým je STRABAG a.s.

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.l ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek“).

takto:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena Stavby stanovená v Souhrnu smluvních dohod 
ze dne 14.07.2010 se snižuje o 8,3%, přičemž tohoto snížení bude dosaženo tak, že na částky 
účtované jednotlivými fakturami, vystavenými Zhotovitelem počínaje dnem následujícím po 
dni účinnosti tohoto Dodatku, bude zhotovitelem poskytnuta sleva ve výši 8,3 % 
z fakturované částky bez DPH.

2. Smluvní strany se zároveň dohodly na tom, že při dodržení platné legislativy nebudou 
případně realizované změny v žádném případu znamenat navýšení sjednané ceny Stavby. 
Smluvní strany přitom mezi sebou činí nesporným, že sjednanou cenou Stavby se rozumí 
částka 480 092 487,80 Kč, tj. cena Stavby bez provizorní položky pro rezervu.

3. Zároveň se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel nebude požadovat navýšení ceny Stavby 
z důvodu svého případného nároku z titulu odpovědnostních závazků objednatele, přičemž se 
má za to, že se takovýchto nároků z tohoto titulu podpisem Dodatku plně vzdává.

4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že na cenu Stavby stanovenou v Souhrnu 
smluvních dohod ze dne 14.07.2010 nebudou mít žádný vliv příp. smluvní ujednání týkající 
se úpravy nákladů ve vztahu k nákladovým indexům stanoveným ve Souhrnu smluvních 
dohod (dále též „valorizace"), tzn. že cena Stavby nebude valorizována po dobu smluvní 
délky výstavby, tj. 27 měsíců od data zahájení prací (dále též „smluvní délka výstavby"). Na



základě této dohody Smluvní strany prohlašují, že veškerá smluvní ustanovení, mající 
jakýkoli vztah k valorizaci, v rozsahu valorizačních ujednání, pozbývají po dobu smluvní 
délky výstavby, podpisem tohoto Dodatku platnosti, aniž by byla dána potřeba přesné 
specifikace dotčených ustanovení. Ustanovení tohoto odstavce platí i v případě, jestliže 
smluvní délka výstavby bude prodloužena z důvodů způsobených zhotovitelem.

II.

1. Veškeré ostatní podmínky stanovené v Souhrnu smluvních dohod a dalších dokumentech
tvořících Smlouvu o dílo nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží
objednatel a tři dodavatel/zhotovitel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami.

Za objednatele: Za dodavatele/zhotovitele

Datum: Datum: I.
za Ředitelství silnic a dálnic ČR za STRABAG a.s.

vedoucí účastník sdružení


