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SMLOUVA O DÍLO č. 568/OD/2019          

Dodatek č. 1 

sjednaný dle občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se směrnicí Rady města Teplice č. 

5/2018 ze dne 21.9.2018, a schválený Radou města Teplice dne 25.10.2019 č. usnesení 0726/19 takto:  

 

1. Smluvní strany 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 
zastoupeno na základě vnitřních předpisů: 
 Bc. Ivanou Müllerovou,  
 vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 

 
se sídlem:  nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ 002 66 621 
Zástupci ve věcech 

a) smluvních:  
Bc. Ivana Müllerová, 
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 

E-mail/telefon:  
    b)  pro věcná jednání: 
    Jaroslava Vojáčková 
    odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice 
E-mail/telefon:     
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 19-226501/0100 

 
na straně jedné – dále jen objednatel 
 
a 
 
Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. 
jednající/zastoupen: , oblastní manažer, zplnomocněný k jednání 
Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
Provozovna:                                  Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice, Úprkova 3120, 415 
01 Teplice  
IČ: 42194920 
DIČ: CZ42194920 
Bankovní spojení: 8787063/0300 
E-mail:  
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních:  

  
ve věcech technických: , vedoucí střediska opravy komunikací, 

  
ve věcech realizace a předání díla: , vedoucí střediska opravy komunikací, 

    
Zápis v OR: zapsaná   u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 
 
na straně druhé – dále jen zhotovitel 
 

 

2. Předmět a místo plnění smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Výměna obrubníků v ul. Fráni Šrámka od ul. Doubravská 

po ul. Raisova včetně obnovy povrchu chodníku od ul. Máchova po ul. Raisova“ 
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2.1. Oproti zadání došlo k oprávněným vícepracím v tomto rozsahu – při opravě povrchu chodníku od 
ul. Máchova po ul. Raisova došlo k  odstranění části jílového podkladu, doplnění fr. 0-32 a 
položení podkladního betonu v tloušťce 15cm.  

 
 

 

4. Cena za dílo a platební podmínky 

4.1. Cena za vícepráce činí 137.383.72 Kč bez DPH, 166.234,30 Kč včetně DPH platné v den 
uzavření smlouvy. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty rovněž náklady na 
spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, 
dopravu materiálu a jeho pořízení, jakož i veškeré jiné náklady potřebné pro zhotovení díla. 

8.1.       Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle 
obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná. Smlouva nabývá účinnosti v 
souladu s obecně závaznými předpisy jejím zveřejněním v Registru smluv.  

 

8.         Závěrečná ustanovení 

8.1.      Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.. 

8.2.      Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích pro 
objednatele a dvou výtiscích pro zhotovitele. 

8.3.      Ostatní ustanovení Smlouvy č. 568/OD/2019, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy, 
zůstávají nadále v platnosti. 

 

 

 

 

……………………………………………….           ……………………………………………… 

Za objednatele     Za zhotovitele 
                               Bc. Ivana Müllerová                                                   
                            vedoucí odboru dopravy                      oblastní manažer 
 

 
 

Dodatek byl uzavřen dne:  




