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Dodatek č.1

ke smlouvě o dilo

„MOST EV. Č. 37349-12, PTENSKÝ DVOREK"

uzavřená dne  1.7.2019 podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník (dále j en „občanský zákoník") mezi následuj ícími smluvm'mi stranami:

O b j e d n a t e l:       Správa silnic olomouckého kraje, příspěvkováorganizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772  11  01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíI Pr, vložka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprvávněné j ednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel:                      E-mai
DS: ur4ksnn

Z h o t o v i t e 1:   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s
Se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 01omouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddil 8, vložka 2419
Zastoupena: Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČO: 25869523                                         DIČ: 

Telefon:                              e-mai

Bankovní spojení: ČSOB, KB
Číslo účtu:  17622113/0300, 27-4176700287/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Divize mosty a inženýrské konstrukce
ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:

člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k j ednání :

 člen představenstva
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



1.

1.    Předmět Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:
Předmětem tohoto Dodatku č.  1  ke  smlouvě o dílo je změna předmětu plnění o práce,  které nebudou
zhotovitelem  realizovány  (méněpráce).  Jedná  se  o  hlavní  mostní  prohlídku,  jež  nebude  ze  strany
zhotovitele zajišťována. Rozsah méněprací je specifikován v oceněném soupise prací, jež tvoří přílohu
č.1 tohoto Dodatku č.1.

V důsledku shora uvedených méněprací se uvedená smlouva mění a doplňuje v odst. 3 .2 Cena díla takto:

3.2  Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v příloze -  cenové
nabídce  k této  smlouvě,  je  cenou  pevnou,  smluvní,  s pevnými jednotkovými  cenami,  stanovenými
v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v proj ektové dokumentaci, platná po celou
dobu provádění díla a činí:

1.    CenapracídlesoD
2.    Méněpráce

Cena díla celkem včetně Dodatku č.1

Základní ceny bez DPH             DPH 21  %                         Celkem

5677341,69  Kč          1192241,75  Kč            6  869583,44 Kč
-8  000,00 Kč                 -1680,00  KČ                    -9 680,00 Kč

5669341,69 Kč          1190 561,75  Kč            6 859903,44 Kč

11.

Smluvní  strany  se  dále  dohodly,  že  Příloha  č.  1  shora  uvedené  smlouvy  - Nabídkový  rozpočet  se
doplňuje o přílohu č.  1 tohoto Dodatku č.  1 -oceněný soupis prací.

111.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.  1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  si  dodatek  před jeho  podpisem  přečetly  a  že  byl  uzavřen  po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek,  a že  se  dohodly  o  celém jeho  obsahu,  což  stvrzují  svými
podpisy.

Přílohy:
č.  1 - Oceněný soupis prací

V olomouci dne               |  7  -12-2019

lc Olomouckého krQie
vková organizace
tovní přihrádka 37
53/120, 779 00 0lomouc
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Správa silnic olo'`mouckého kraj e, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:
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