Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 841/SAUS/244/2018
uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.
Elektronický podpis - 15.11.2019
Certifikát autora podpisu :

1. Smluvní strany.

Jméno : Mgr. Tomáš Spurný
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2020 11:46:09-000 +01:00

Město Šumperk
se sídlem:
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ:
00303461
DIČ:
CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních:
Mgr. Tomášem Spurným, starostou města
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu:
27-1905609309/0800
tel:
583 388 311
e-mail:
posta@sumperk.cz
Dále jen:
Objednatel
na straně jedné
a
STRABAG a.s.
se sídlem:
IČ :
DIČ:
Zastoupené:
ve věcech smluvních:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
60838744
CZ60838744

Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
ve věcech technických: Vladimírem Marečkem, vedoucím Provozní jednotky Šumperk
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
994404-640900015/0800
tel:
724 347 994
e-mail:
vladimir.marecek@strabag.com
Dále jen:
Zhotovitel

2. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2018 smlouvu o dílo č. 841/SAUS/244/2018, jejímž
předmětem je stavba:
„Cyklostezka Bratrušov“
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny délky opěrné stěny
z betonových palisád, vyplývajících během realizace stavby, odsouhlasené projektantem a
investorem.
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, bodu 2.
v tomto znění:

IV. Cena díla
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
Původní cena dle smlouvy bez DPH:
18 862 023,88 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:
100 934,84 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1:
18 962 958,72 Kč
DPH 21%
3 982 221,33 Kč
Cena celkem vč. DPH:
22 945 180,05 Kč
(slovy: dvacetdvamilionůdevětsetčtyřicetpěttisícjednostoosmdesát korun českých pět
haléřů).
Cena díla je doložena soupisem prací dodatku č. 1, který je nedílnou součástí dodatku.

3. Závěrečná ustanovení dodatku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a
nemění se.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují
svými podpisy.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží dvě vyhotovení.
Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č.
1184/2019 z 17.10.2019.

Příloha: Soupis prací dodatku č. 1
Změnový list č. 1
V Šumperku dne:
Dodatek přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

............................................................
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

Ing. Klára
Kalábová

Digitálně podepsal
Ing. Klára Kalábová
Datum: 2019.11.14
12:02:15 +01'00'

……………………. .....................................
STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
podepsal Ing.
Ing. Vítězslav Digitálně
Vítězslav Bujnoch
Datum: 2019.11.14
Bujnoch
12:27:32 +01'00'

……………………………………………..
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
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