Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019
uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Parkovací dům Benešov“

Město Benešov
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)
a
Společnost „EDIKT-POHL“
EDIKT a.s.,(Správce společnosti)
IČ:
25172328
DIČ:
CZ25172328
se sídlem:
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložka 904
bankovní spojení:
UniCredit Bank
číslo účtu společnosti:
1387711361/2700
zástupce ve věcech smluvních:
Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:
Ing. Stanislav Humler, hlavní stavbyvedoucí
POHL CZ a.s.,(Společník)
IČ:
25606468
DIČ:
CZ25606468
se sídlem:
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 4934
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:
Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako
„smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále také jako „dodatek“):

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2019 (dále jako „smlouva“) v
souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se
objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke
smlouvě v následujícím znění:

I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního
termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a
méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 001 – č. 008, které tvoří
přílohy tohoto dodatku.
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
a. 3.132.688,64 Kč bez DPH
b. DPH 21 % ve výši 657.864,61 Kč
c. 3.790.553,25 Kč včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za dílo, platební podmínky je následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a.

Cena bez DPH 135.502.706,15 Kč
(slovy: stotřicetpětmiliónůpětsetdvatisícesedmsetšest korun českých patnáct haléřů)
b. DPH 21 % ve výši 28.455.568,29 Kč
(slovy:
dvacetosmmiliónůčtyřistapadesátpěttisícpětsetšedesátosm
korun
českých
dvacetdevět haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 163.958.274,44 Kč
d. (slovy:
stošedesáttřimilionydevětsetpadesátosmtisícdvěstěsedmdesátčtyři
korun
českých čtyřicetčtyři haléře)
(dále též „Cena za provedení díla“);
II.
Společná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny
a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a
povinně se uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném
znění. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že
žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve
okamžikem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních.
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
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Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V dne

podepsal
Ing. Jaroslav Digitálně
Ing. Jaroslav Hlavnička
2020.04.28
Hlavnička Datum:
09:43:28 +02'00'

Ing. Jan Ing. Jan Velikovský
2020.04.28
Velikovský Datum:
12:30:39 +02'00'

__________________________
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Digitálně podepsal

___________________________
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva EDIKT a.s.

podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Kašpar
Datum: 2020.04.28
Kašpar 10:41:27 +02'00'
___________________________
Ing. Petr Kašpar
člen představenstva POHL CZ, a.s.
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