DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVaI-D/0005/2020
Číslo dodatku: OVaI-D/0030/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na realizaci díla:

„Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník“
Objednatel :
Město Rakovník
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
bankovní spoj.:
č. účtu:

Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I
00244309
CZ00244309
PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou města
ČSOB, a.s., pobočka Rakovník
50045004/0300

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Jednající:
Bankovní
spojení, č. ú.:

VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
250 21 851
CZ25021851
Krajský soud v Ústí n. L., sp. značka B1015
Eva Hadravová, MSc., MBA, člen představenstva
ČSOB, a.s.
261727742/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A
Preambule
Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“),
zhotovitelem stavby spočívající v realizaci novostavby mostu č. 15, odstranění stávajícího mostu č. 15
a odstranění lávky pro pěší č. 14 v Rakovníku, na pozemcích parc. č. 519/7, 3421/1, 3422, 3794/2,
3794/15, 3794/16, 3975/1, 3820/26, 3820/27, 3820/28 v k. ú. Rakovník vedeného na profilu
zadavatele pod oficiálním názvem:
„Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15, k. ú. Rakovník“

B
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní
zodpovědnost změnu stavebního díla „Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č.
15, k. ú. Rakovník“ dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku a
spočívající v odpočtu přeložky vedení CETIN a zpřesnění některých položek dle skutečných výměr.
Změna se týká čl. III. Cena za Dílo.

III.
Cena za Dílo
Upravuje se odstavec 1., jeho původní znění:
1. Celková cena Díla dle čl. I, této smlouvy je ve výši:

cena bez DPH:
10 198 308,00 Kč

DPH:
2 141 644,68 Kč

cena s DPH:
12 339 952,68 Kč

Nové znění odstavce 1. SoD:
1. Celková cena Díla dle čl. I, této smlouvy je ve výši:

cena bez DPH:
9 770 970,82 Kč

DPH:
2 051 903,87 Kč

cena s DPH:
11 822 874,69 Kč

C
Závěrečná ujednání
1.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní
strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

2.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti
dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci
změnového listu a při uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo informace, které se podle
příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může
zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.

3.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města Rakovník č. 722/20 ze
dne 4. 11. 2020.

4.

Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Objednatel:
V Rakovníku dne

Zhotovitel:
V Ústí n. Labem dne

Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta

Viamont Servis a.s.
Eva Hadravová, MSc., MBA, člen představenstva

