
DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na akci:

„Komunikace u příkopu K“
Kód akce: A691
č. ORS/Vo/238/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen:
Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

xxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a
BUILDPRO s.r.o.
Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

04940075
CZ04940075

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 37302

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Romanem Pončíkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem IV. odst. 2 a článkem XVII. odst. 9 smlouvy o dílo na akci
„Komunikace u příkopu K“ (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku
výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 17. 9. 2019 pod č. ORS/Vo/238/2019 a uzavírají tento
Dodatek č. 1, kterým mění článek IV. a VI. předmětné Smlouvy.
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I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 je nutno uzavřít z těchto důvodů:

- nastaly nevhodné klimatické podmínky (nízké teploty a deštivé počasí), které neumožnily
provést některé projektem stanovené stavební technologie. Jedná se o realizaci vrstvy
penetračního makadamu a krycí vrstvy asfaltového postřiku s podrcením,

- v rámci stavebních prací vznikla nutnost doplnění konstrukce komunikace o zpevňující prvek
pro zvýšení její únosnosti, provedení dodatečné opravy stávajícího propustku a propojení
cestního příkopu s příkopem L, viz Protokol změny č. A691/01/2019 ze dne 4. 11. 2019, který
tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku Smlouvy.

2. Z výše uvedeného vyplývá, že Zhotovitel nemůže dokončit a předat dílo dle uzavřené Smlouvy,
tj. do 30. listopadu 2019, a že dojde k navýšení ceny díla o 389 182,13 Kč bez DPH
(tj. cca o 13,19 %). Proto se termín dokončení a předání díla posouvá do 30. dubna 2020 a cena
díla bude činit 3 339 933,81 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. listopadu 2019“

se nahrazuje novým zněním:
„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. dubna 2020“

2. Článek VI. Smlouvy ve znění:

„Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 2 950 751,68 Kč
(slovy: dva miliony devět set padesát tisíc sedm set padesát jedna korun českých šedesát osm
haléřů)

Sestavení nabídkové ceny je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení
a předání díla Objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH
budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem
a Zhotovitelem.“

se nahrazuje novým zněním:
„Nová cena díla je stanovena na základě Protokolu změny č. A691/01/2019 a jeho přílohy č. 1 -
Položkový rozpočet s vyčíslením změny a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 3 339 933,81 Kč
(slovy: tři miliony tři sta třicet devět tisíc devět set třicet tři korun českých osmdesát jeden haléřů)

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Protokolu změny jsou pevné do doby dokončení
a předání díla Objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH
budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem
a Zhotovitelem.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
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III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat
tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném
ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené
povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu
bez zbytečného odkladu.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, o třech stranách, každé s právem
originálu, po dvou každé Smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že ho nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. A691/01/2019 včetně jeho příloh č. 1 a č. 2.

V Chlumci dne 11. 12. 2019 V Chlumci dne 12. 12. 2019

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc                    Roman Pončík

           ředitel                          jednatel
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik                    BUILDPRO s.r.o.

       (Objednatel)          (Zhotovitel)


	Smluvní strany:
	a

	I. Důvod uzavření Dodatku č. 1
	II. Změna smlouvy

