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Číslo objednatele: FM/239/2020/TSÚ-Pe
Číslo zhotovitele:: 09-01076a/20

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1
I.

Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupena vedoucím
střediska:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Středisko:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
a základě pověření ředitele
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

'vedoucí střediska Frýdek-Místek
VTSÚ střediska Frýdek-Místek
autorizovaný TDS
asistent TDI střediska
Frýdek-Místek

(dále jen „objednatel")
Zhotovitel:
Se sídlem:
Korespondenční adresa:
Tel:
Zastoupen:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve
smlouvy:
Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

430 05 560
CZ43005560
Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

na základě

(dále jen „zhotovitel")

Oprava mostu ev.č. 01149-5 Písek

II.

Základní ustanovení
Při realizaci prací na stavbě „Oprava mostu ev.č. 01149-5 Písek" definované ve smlouvě o
dílo č. objednatele: FM/239/2020/TSÚ-Pe ze dne 31.8.2020 došlo při realizaci stavebních
prací ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.
Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na
rozsahu víceprací a méněprací.
Po odfrézování asfaltových vrstev na mostě byla provedena prohlídka podkladních vrstev
vozovky za účasti objednatele a zhotovitele. Při frézování nikde nedošlo k odkrytí ani
poškození hydroizolace na mostě. Ve štěrkových podkladních vrstvách se však nacházela
lokální méně únosná místa, kde se vyskytoval jílovitý písek namísto drceného kameniva.
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na
práce specifikované v TDK ze dne 27.10.2020.
Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 1 399,80 Kč bez DPH z původní
ceny díla.
Oprava mostu ev.č. 01149-5 Písek
Cena za dílo
(v Kč)

celkem

Cena bez DPH

639 564,72

DPH

134 308,59

Cena vč. DPH

773 873,31

na novou cenu díla
Cena za dílo
(v Kč)

celkem

Cena bez DPH

638 164,92

DPH

134 014,63

Cena vč. DPH

772 179,55
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Závěrečná ujednání
Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo FM/239/2020/TSÚ-Pe ze dne 31.8.2020 zůstávají
v platnosti a nedotčena.
Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne

Moravskosle:
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Vedoucí střediska
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