Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č.: SD/201/2017/OVR
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany
1.1.

Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx
dále jen objednatel
Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx
Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2.

Zhotovitel

HERKUL a.s.
zastoupené: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
se sídlem: Obrnice 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

dále jen zhotovitel
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel
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Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:
xxx

II. Předmět smlouvy
2.1.

Předmětem dodatku č.1. ke smlouvě o dílo jsou méněpráce respektive vícepráce na stavební
zakázce
"Oprava komunikace ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří"
Vícepráce: v průběhu realizace stavebních prací, po odfrézování asfaltových vrstev na mostku
bylo zjištěna jiná konstrukce mostku - klenba s nedostatečných krytím, která potřebovala
zpevnění. Mostní konstrukce byla z části vyarmována a zabetonována. Dále bylo zjištěno, že
v horní části ulice byla nevhodně umístěna lampa VO, která zasahovala do vozovky, a bylo
nutné ji přeložit mimo komunikaci do zeleně. V PD byla chyba v rozpočtové části u úpravy
zábradlí, chyběla položka za materiál.
Méněpráce: odečítají se neprováděné práce dle skutečnosti – původní konstrukční vrstvy
mostku, upravena výměra obrubníků a dlážděných ploch.

IV. Cena
4.1.

Cena díla se dodatkem č. 1 mění následovně:
Cena SoD bez 21% DPH ................................................................................ 1 709 045,44 Kč
DPH 21% ............................................................................................................. 358 899,54 Kč
Cena SoD vč. 21% DPH ................................................................................... 2 067 944,98 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez 21% DPH ......................................................................... 3 923,98 Kč
DPH 21% .................................................................................................................... 824,04 Kč
Cena Dodatku č.1 vč. 21% DPH ........................................................................... 4 748,02 Kč
Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................ 1 712 969,42 Kč
DPH 21% ............................................................................................................. 359 723,58 Kč
Cena SoD vč. dodatku č. 1 vč. 21% DPH ………………………………….. 2 072 693,00 Kč

XII. Závěrečná ujednání
12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě.
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12.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha :

Rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne………………..

V Obrnicích dne ……………….

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………….......
Ing. Štefan Drozd
starosta

………………………………………
Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

………………………………………
Ing. Radek Braum
Místopředseda představenstva
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