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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo A/3/19/4130/0002

Doplňující diagnostický průzkum mostu Y 529... 3 Mitas

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4130/0002

číslo smlouvy zhotovitele: 19110057000

Smluvní strany

1. Objednatel:

Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1,

bankovní spojení: účet č. vedený u PPF banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: B20059

tel.: 257015420. 257015421, email: fax 257015435.

zastoupená: nerálním ředitelem a předsedou představenstva

., místopředsedou představenstva

edstavenstva,

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí

být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických je oprávněn za zadavatele jednat:

l úseku spec, staveb,

ail:

ed. odd. mostů,

ail:

ail:

2. Zhotovitel:

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

bankovní spojení: účet č. vedený u Komerční banky a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, pod sp. zn.: C234236

zastoupena ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn za zhotovitele jednat:

.

mail:

vá,

mail:

mail:



Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 {dále jen „Dodatek") ke smlouvě

A/3/19/4130/0002 ze dne 6. 2. 2019 (dále jen „Smlouva"), kterým se smluvní strany ve smyslu § 222

odst. 6 zákona č. Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně čl. III Smlouvy (Cena

díla) protože vyvstala v průběhu provádění prací potřeba rozšíření diagnostických prací o podrobnější

zjištění skutečného aktuálního stavu a spolehlivosti nosné konstrukce formou statické a dynamické

zatěžovací zkoušky ve zbylých pěti mostních polích (pole 1 až 5) a realizaci preventivního

dlouhodobého sledování mostu pro observaci změn stavu mostu v čase v polích 1 až 5, a to

především z hlediska předejití skrytým vadám a poruchám.

Změna čl. IV. smlouvy (cena díla)III.

1. Čl. IV. odstavec 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH

DPH 21 %

Původní cena dle SoD včetně DPH

25 601 800,- Kč

S 376 378,- Kč

30 978 178,- Kč

7 285 000,- KčCena víceprací dle dod, č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Cena víceprací dle SoD včetně DPH

32 886 800,- KčCena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 39 793 028,- Kč

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.

3. Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy $e nemění

Závěrečná ustanoveníIV.

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. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m, Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

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

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejích užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

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

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

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i

Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.



5. Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Plnění do nabytí účinnosti tohoto

dodatku je považováno za plnění dle tohoto dodatku,

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí,

že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny

skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dneV Praze dne:
1. 08. 2019

Zhotovitel: Objednatel:

i

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


