Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 08.04.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen „dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Město Písek
Sídlo:
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené:
Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ:
00249998
DIČ:
CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu:
127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx
(dále jen jako ,,objednatel“)

1.2.

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Sídlo:
Zastoupen:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Prha 5
xxx, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
xxx, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci
IČO:
60838744
DIČ:
CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeinsenbank a.s.
Č. účtu:
1100029040/5500
Zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí PJ, tel. xxx
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7634
(dále jen jako ,,zhotovitel“)

2. Preambule
2.1.

Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné
zakázky nazvané Písek – Zeyerova ulice (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2.2.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo.
Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a
méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Písek – Zeyerova ulice.“ s ohledem na
skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné
výkazem výměr změnového listu č. 1. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

1. Změny smlouvy o dílo
Cena díla a fakturace
3.1

V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 1, který je podkladem
pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak,
že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH
více práce celkem bez DPH

14 674 956,79 Kč
502 852,60 Kč

nová celková cena bez DPH

15 177 809,39 Kč

Doba plnění
3.2.

V souladu s čl. 5 – doba plnění, z důvodu uvedených ve změnovém listu bylo odsouhlaseno
posunutí termínu o 42 kalendářních dnů tj. z původního 26. září 2021 na 07. listopadu 2021.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 08.04. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

4.2.

Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze
smluvních stran.

4.3.

Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel
obdrží dvě (2) vyhotovení.

4.4.

Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 19.07.2021 usnesením č. 453/21
Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

stránka 2 (celkem 3)

Přílohy:
Příloha č. 1 – ZL č. 1. - Rekapitulace víceprací oceněných výkazů výměr včetně harmonogramu

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

V Praze dne 07.09.2021

V Písku dne 13.09.2021

………………………………
xxx
technický vedoucí oblasti

………………………………
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

……………………………….
xxx
Vedoucí OTÚ oblasti

stránka 3 (celkem 3)

