
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNIL D 2019-01
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoaík7dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

č.j. objednatele : OUNE-202/2019/8
č.j. zhotovitele :

Obec Nedakonice
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:
Dat.schránka :
(dále jen ,,objednatel")

a
Traffic Design s.r.o.
sídlo:
IČ,
DIČ,
zápis v OR :
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka :
(dále jen ,,zhotovitel")

Nedakonice 33, 687 38 NEDAKONICE
00291153
CZ00291153,
Komerční banka a.s.
4626721/0100
Jaromírem Klečkou, starostou
Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117, e-mail: mistostarosta@,obecnedakonice.cz
puvbzf2

Božkova 1618/8, Dejvice. 160 00 - Praha 6
06499236
CZ06499236
Městský soud v Praze, sp.zn. C 283165
Česká spořitelna, č.ú. 5062924359
Ing. Karlem Říhou, jednatelem
Ing. Karel Říha
riha.k@trafficdesign.cz
739348078
bc3srau

I.
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 smlouvy o dílo č. SML_D_2019-01
uzavřené na provedení projektové práce a nezbytně navazující inženýrské Činnosti pro stavbu ,,Nedakonice -
místní komunikace Padělky II, Veřejné osvětlení a HDPE" a to z důvodu rozšíření předmětu díla.

Z tohoto důvodu se:

1. v článku I. Předmět díla odstavci 1. doplňuje další stavební objekt:
" SO 04 - oprava MK C04/1 v délce cca 164 m včetně odvodnění.

2. v článku III. Cena díla a platební podmínky nahrazuje původní text v odstaveci 1. za nový:

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen ,,cena") se skládá z následujících částí:

a) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vC. položkového rozpočtu - naceněného i slepého soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek, kompletace dokumentace:

Cena bez DPH 163 000,- KČ
DPH 34 230,- Kč
Cena vC. DPH 197 230,- KČ

b) Inženýrská činnost zakončená vydáním daného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu vC.
vyznačení nabytí právní moci:

Cena bez DPH 25 000,- KČ
DPH 5 250,- Kč
Cena vC. DPH 30 250,- KČ
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Celková cena díla :

Cena celkem bez DPH: 188 000,- KČ
DPH: 39 480,- Kč
Cena celkem s DPH: 227 480,- KČ
slovy Dvě stě dvacet sedm tisíc Čtyři sta osmdesát korun českých

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem Č.1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, přičemž uzavřen je podpisem poslední ze smluvních
stran. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
dodatek nebude uzavřen, pokud jej některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím
schválením Radou Obce Nedakonice na její schůzi konané dne 20. 8. 2019 usnesením Č. 11-2/RO/2019.

V Praze
Za zhotovitele:

V Nedakonicích 27.8.2019
Za objednatele:
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Traffic Design s.r.o.
TRAFFIC Božkova 1618/8

D E S l G N 16000Praha6
lČ: 06499236

' ) DIČ: CZO6499236
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Ing. Karel Říha, jednatel
Traffic Design s.r.o.
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Jaromír Klečka, starosta """"_"'""' "
Obec Nedakonice
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