DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SD/278/2019/OMH
na akci:
„Oprava havarijního stavu silničního mostu ev. č. M-10 přes Podmileský potok
v ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník)
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 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon: 474 375 001 – 3, fax: 474 375 613
e-mail: drozd@muklasterec.cz
dále jen „objednatel“
Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: XXX; e-mail: drozd@muklasterec.cz
Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Mgr. Emil Sadílek – vedoucí OMH; tel: XXX; e-mail: sadilek@muklasterec.cz
Jana Kühnerová – referent OVR; tel: XXX; e-mail: kuhnerova@muklasterec.cz
1.2. Zhotovitel
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, spis. zn. 1751, oddíl B.
zastoupený: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva
se sídlem: Okounov 65, 431 51 Okounov
IČO: 25028316
DIČ: CZ25028316
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX
dále jen „zhotovitel“
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Jaroslav Oršuliak, člen představenstva
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:
XXX, technický ředitel
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II.
2.1.
Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 12.7.
2019 z důvodu nutné změny způsobu zakládání a tím spojené úpravy ceny v souvislosti
s náhradou neproveditelných
velkoprofilových pilot za mikropiloty
a odpočtu
nerealizovaných prací.
2.2.
Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

IV. Cena
4.1
Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:
Cena celkem bez 21% DPH:
2 967 486,51 Kč
DPH 21%:
623 172,17 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH:

3 590 658,68 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako
konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění.

III.
3.1.
Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají
beze změny.
3.2.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v §
3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá
strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
3.4.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
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3.5.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 12.7..2019 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1 :Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)

V Klášterci nad Ohří dne

V Klášterci nad Ohří dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………
Ing. Štefan Drozd

…………………………………………
Jaroslav Oršuliak

starosta

člen představenstva
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