Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO:
DIČ:

00066001
CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
č. smlouvy: S-1241/00066001/2020
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost Měšice most
zastoupena vedoucím společníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 28868781
DIČ: CZ288 68 781
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
jejímž jménem jedná: Petr Jelínek – jednatel
a
společník 2
SILNICE GROUP a.s.
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Rypl – předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA – místopředseda představenstva
(každý samostatně)
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule:
Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 12.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č.
244-001“ (dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst.
14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek
č. 1“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle,
které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu
prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět
Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem
schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny
předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.
.
8.1.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
Původní Cena Díla bez DPH

75.989.291,38 CZK Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

79.713.178,28 Kč

DPH 21%

16.739.767,44 Kč

DPH 15 %

0,- Kč

Cena Díla včetně DPH

96.452.945,72 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.
Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-3.3.

II. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích
změn a dodatků.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

3.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení
Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v
platnosti a účinnosti.

4.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží její elektronický originál.

5.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:
Dodavatel:

V Praze dne:
Objednatel:
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Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

……………………………………..
Za Společnost Měšice most

………………………………………..

Petr Jelínek, jednatel Společnosti T.A.Q. s.r.o

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel organizace

…………………………………………
Za Společnost Měšice most
Ing. Karel Rypl – předseda představenstva
společnosti SILNICE GROUP a.s.
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