
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 2.12.2021

EV. Č. OBJEDNATELE S520/21

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Cyklostezka Mariánské Lázně - Drmoul - PD studie

Číslo smlouvy objednatele: S520/2l-l Číslo smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb
IČO: 26392526, DIČ : CZ26392526

Bankovní spoj. :
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Král, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Král,

2 Předmět dodatku
2.1 Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 2.12.2021 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek
zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu vstupní podklady a
studie pro stavbu ,,Cyklostezka Mariánské Lázně - Drmoul - PD studie". Rozsah prací je dán touto
smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této
smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a provedení, dodání a zajištění všech
Činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnému provedení předmětu této smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění termín plnění, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo
vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (při vývoji zakázky byly prověřeny různá variantní řešení,
která byla postupně projednána ve snaze najít optimální návrh a podchytit všechny souvislosti).

3 Termíny plnění
3.1 Zahájení prací na Díle: Práce budou zahájeny do 14,.kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo, tj.
ode dne jejího oboustranného podpisu.

3.2 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. 2 Smlouvy budou dokončeny do 228 kalendářních dní

od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.
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3.3 Dílčí termíny provádění Díla a jejich souvislosti:

3.3.1 Práce podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů budou ukončeny do 60 kalendářních dnů od
uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením všech prací a předáním výstupů objednateli.

3.3.2 Práce podle bodu 2.3.2 Vypracování projektové dokumentace ve stupni studie - zpracování variant
řešení a projednání vybrané varianty s DI Policie ČR budou ukončeny do 228 kalendářních dnů od uzavření
smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace jejím předáním
objednateli a předáním stanoviska DI Policie ČR.

3.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho
části takto prodlouženo.

4 Závěrečná ustanovení
4.1 "Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č.l

je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho
uzavření zhotovitel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. l zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a
O .P " .P " .P 'hí " "

zustavaji v platnosti a ucinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich
pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně Cheb

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o
Ing. Martin Kalina Ing. Petr Král
starosta jednatel
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