
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
Stavba: „Oprava povrchů hlavní manipulační plochy, areál garáží BUS ve 

Vilové ulici“ 

ev.čísIo objednatele: 2 041 20 10 
ev.čísIo zhotovitele: 

uzavřená podle § 2586 a nás/. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, (dále jen 
„Občanský ZákOník“), ve Znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. 
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill. 

IČO; 473 11 975, 
DIČ: CZ47311975, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 372
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: lng. Michalem Zdeňkem, MA., předsedou představenstva, 

a lng. Václavem Sosnou, členem představenstva 

jako objednatel (dále jen ,,objednateľ')

8 

Pražské silniční stavby s.r.o. 
se sídlem: Pod Habrovou 389/18, 152 OO Praha 5 
IČO: 014 10 806 
DIČ: cz 01410806 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 205440. 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Kamilem Černým, jednatelem 

jako Zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel'^) 

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 (dále též ,,Dodatek“) ke 
smlouvě O dílo ze dne 29.06.2020: 
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Vsouvislosti Sprováděním prací došlo ke změnám a rozšířenım pracı ktere jsou 
popsány ve Změnovém listě č.1, tvořící přílohu tohoto Dodatku 

AI Mění se Článek ll. - Doba a místo plnění- odstr.1 takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě: 
Zahájení provádění díla: 7. července 2020 
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: nejpozdeji 30 9 2020 

B/ Mèni se článek ııı. - cen øıiıa 
Ruší se původní celé znění článku: 

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve 
smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, a činí celkem: 

- celková cena bez DPH 6 387 896,90 Kč 
- DPH v platné výši 1 341 458,35 Kč 
- celková cena včetně DPH v platné výši 7 729 355,25 Kč 

Nahrazu`e se novým zněním: 
Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracovana ve 
smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, a činí celkem: 

- původní celková cena bez DPH 
- méněpráce 
- vícepráce 

6 387 896,90 Kč 
-1 265 436,26 Kč 
2 557 272.75 Kč 

- nová celková cena bez DPH 
- DPH v platné výši 
- celková cena včetně DPH v platné výši 

7 879 733,39 Kč 
1612 744,01 Kč 
9 292 477,40 Kč 

c - ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ „DODATKU“ 
Ostatní ujednání „Smlouvy“ zůstávají beze změnv 

Tento „Dodatek“ nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvnımı stranamı a 
uveřejněním V registru smluv. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou steinopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

Příloha č.1 - Změnový list č.1 - 151 - Oprava povrchů hlavní manipulační plochy, areál 
garáži BUS ve Vilové 
Rozdílový rozpočei s oceněním Zmën 

V Liberci dne: 18 418- 2020 V Praze dne: 
Y 8_ 20 O 

za objednatele: za zhotovitele: I 

P

. ˇ 
V v Kamıl Cerny 

jednatel 
lng. Michal Zděnek M , 

.A. 
předseda představenstva 

Ing.V' v osna 
/enp enstva 
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