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Výše uvedená smlouva o dílo č. OD/SOD/001056/2016/Zem, SMOL/OD/109C/60/2016/ZG ze dne 30. 3. 2016 (dále 

jen („smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je n íže uvedeno. 

 

II. Předmět dodatku  

 

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, o neprovedení některých prací poža-

dovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní 

strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily .  

2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací a neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 

  

 

III. Znění dodatku 

 

ČÁST A – změna termínu plnění 
 

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních 

stran následovně: 

Text: Zhotovitel se zavazu je zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

     - provedení díla :  do 8 týdnů od zahájení stavebních prací 

se mění takto: 

     - provedení díla :   do 10 týdnů od zahájení stavebních prací 

 

ČÁST B – změna ceny díla 

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V Cena d íla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění  

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 

1.859.990,- Kč bez DPH a 2.250.588,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková 

sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípus tnou.“ 

mění se text 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 

1.908.318,65 Kč bez DPH a 2.309.065,57 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celko-

vá sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípus tnou.“ 

 

SO Název stavebního objektu  
Cena bez DPH  

dle SoD 

Méněpráce  

dle Dodatku č. 1  

bez DPH 

Méněpráce  

dle ZL 

Vícepráce  

dle Dodatku č. 1  

bez DPH 

Vícepráce  

dle ZL 

Cena bez DPH 

včetně  dodatků  

101 Komunikace 1.476.762,46 -41.770,60 1 90.099,25 1 1.908.318,65 

401 Veřejné osvětlení 285.727,50      

03 Vedlejší a ostatní náklady 97.500,00      

Cena celkem 1.859.989,96 -41.770.,60  90.099,25  1.908.318,65 

DPH 21%      400.746,92 

Cena celkem včetně 21% DPH       2.309.065,57 
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2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který byl součástí 

nabídky zhotovitele jako  uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava komuni-

kace v ul. Dykova, Slavonín“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým 

listem. 

3. Cena celkem i cena za jednotlivé stavební objekty je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá ná-

rok na úhradu dalších nákladů vzniklých při p lnění díla d le smlouvy  o dílo a tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 

dispozici jedno orig inální vyhotovení Z měnového listu včetně rozpočtu. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl 

součástí Změnového listu č. 1. 

 

IV. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do-

datek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma  smluvními stranami. 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 s mluvních stran  

 

V Olomouci, dne:   V Olomouci, dne:  

 

 

 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  

primátor 

statutární město Olomouc 
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       Ing. Jan Pešek                        Ing. Roman Láčík, MBA   

vedoucí OZ - Morava                  vedoucí provozní jednotky 

                                                         Olomouc OZ - Morava 

                                        Porr. a.s. 

 


