DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 64/2018
uzavřené dne 12. 11. 2018 podle § 2586 zákona 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)
(dále jen „dodatek č. 1“)
Smluvní strany:
1)
Objednatel
Název:
Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII
Generála Svobody 198
533 51 Pardubice 17 - Rosice nad Labem
002 74 046

Ve věcech technických:
Tel.
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
2)
Zhotovitel
Název:
Se sídlem:

Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zápis ve veřejném rejstříku:
Telefon:
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:

40129942
CZ 5905180842

Ve věcech technických:
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 1 k e s m l o u v ě o d í l o
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č. 64/2018

Článek I.
Předmět dodatku
1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tom, že předmětem Smlouvy o dílo č. 64/2018 ze dne 12.
11. 2018 resp. předmětem díla, již nadále není projektová dokumentace ve stupni DUR. S ohledem na tuto
změnu závazku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 64/2018 takto:
Článek II. Odstavec č. 1 zní nově takto:

„Článek II.
Cena za dílo, platební a fakturační podmínky
1. Cena za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí :

Celková cena za dílo bez DPH činí 232 000,- Kč (Slovy: DvěstětřicetdvatisícKorunčeských)
(dále též jen „smluvní cena“).

Výše DPH v %…21
Výše DPH v Kč : 48 720,- Kč (Slovy: ČtyřicetosmtisícsedmsetdvacetKorunčeských).

Celková cena za dílo včetně DPH činí 280 720,- Kč (Slovy:

(DvěstěosmdesáttisícisícsedmsetdvacetKorunčeských).
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s
prováděním díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně sazby DPH se celková cena za dílo včetně DPH uvedená výše upravuje
v souladu s touto změnou sazby provedenou zákonem.“

Článek III. Odstavec č. 1 zní nově takto:

„Článek III.
Doba plnění, místo provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do: projektová dokumentace ve
stupni DSP do 30. 04. 2019 v počtu paré 3 (včetně CD) a DPS v počtu paré 6 (včetně 2 CD) bude předána
objednateli nejpozději do dvou měsíců od nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí.“
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých v dodatku uvedených osobních údajů, ve smyslu § 6
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany dále souhlasí se
zveřejněním těchto údajů v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění, Statutárním městem Pardubice – Městským obvodem Pardubice VII, IČ: 002 74 046, se
sídlem Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 17 – Rosice nad Labem. Tento souhlas smluvní strany
udělují na dobu neurčitou, přičemž své osobní údaje poskytují dobrovolně.
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4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství, ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsahem dodatku nejsou informace, které nelze poskytnout třetím
osobám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá mluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
7. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Pardubicích dne :

14.12.2018

………………………………………….
za objednatele

Ve Starém Hradišti dne:

……………………………………
za zhotovitele
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