Číslo jednací: SMOL/258172/2021/OI/IP/Rot

Sp. zn.: S-SMOL/284030/2020/OI

Spis. znak: 91.1

Skartační znak/lhůta: V/10

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot
na provedení díla

„Masarykova třída – most M10 přes řeku Bystřici“
Číslo dodatku zhotovitele: 21013070180

Číslo dodatku objednatele: 1
Org: 5756
k SOD č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů
I.

1. Objednatel:

Smluvní strany

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: xxxxxxxx,
xxxxxxxx@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl
tel.: xxxxxxxx,
xxxxxxxx@olomouc.eu
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl
tel.: xxxxxxxx,
xxxxxxxx@olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800
dále též „SMOl“
a
Dopravní podnik Města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1
779 11 Olomouc
IČ: 47676639
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva
tel.: xxxxxxxx,
xxxxxxxx@dpmo.cz
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva
tel.: xxxxxxxx,
xxxxxxxx@dpmo.cz
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva
tel.: xxxxxxxx,
xxxxxxxx@dpmo.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo výdajového účtu: 8010-0909113883/0300
dále též „DPMO“
společně též jako „objednatel“
2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn. 2419
ID datové schránky: wvcehjc
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Spis. znak: 91.1
Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo dodatku zhotovitele: 21013070180

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Vladimír Dvořák, člen představenstva
tel.: xxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- hlavní stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- vedlejší stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č.ú.: 17622113/0300
(dále jen společně jako „zhotovitel“)
Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot ze dne 9. 3. 2021 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na
základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění z 210 dnů na 251 dnů v souladu
s Oznámením změny č. 8.
III.

Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
c) dokončení díla:

do 251 dnů od předání a převzetí staveniště
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne: 18. 10. 2021

V Olomouci, dne: 14. 10. 2021

Objednatel

Zhotovitel

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc

Vladimír Dvořák
člen představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.,
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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