Dodatek č. 1 k SoD č.: INV-01/2021

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy u objednatele: INV-01/2021
smlouva uzavřena dne 21.04.2021
k provedení stavby

„Rekonstrukce MK Karlova, Cheb“
uzavřené ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu
zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979
Komerční banka, a.s., pobočka Cheb
528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a
2. zhotovitelem:
se sídlem:
zapsaným v obchodním
značka B 2772
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
(dále jen „zhotovitel“)

Silnice Topolany a. s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
05758734
CZ05758734
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“).

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:
Preambule
Na základě doručených písemných zdůvodnění zhotovitele ze dne 29.04.2021 týkající
se žádosti o doplnění poddodavatele a žádosti o změnu odborně způsobilé osoby se smluvní
strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo.
Z výše uvedeného důvodu se mění odst. 4 a 5 čl. III. Předmět smlouvy.
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III.
Předmět smlouvy
Původní znění odst. 4 a odst. 5 tohoto článku ve znění:
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití
následujících poddodavatelů provádějících následující práce: bez využití poddodavatelů.
Tito poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném
smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou
uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce
poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla
provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit a doplnit pouze
na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze po předložení písemného zdůvodnění.
Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo s využitím xxxxxxxxxxxxx disponujícím autorizací v oboru
dopravní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní
způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla
prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí
splňovat profesní způsobilost (osvědčení o autorizaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla
stanovena v Zadávací dokumentaci k příslušnému zadávacímu řízení. Provedené změny
musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
se ruší a nahrazuje se novým zněním:
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití
následujících poddodavatelů: SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., Rolnická
656, 356 01 Sokolov, IČO: 49197703 provádějící následující práce: veřejné osvětlení. Tito
poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou
uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou
smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce
poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla
provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit a doplnit pouze
na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze po předložení písemného zdůvodnění.
Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo s využitím xxxxxxxxxxxxx disponujícím autorizací v oboru
dopravní stavby, který nahradil osobu uvedenou zhotovitelem při prokazování splnění
profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou
byla prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí
splňovat profesní způsobilost (osvědčení o autorizaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla
stanovena v Zadávací dokumentaci k příslušnému zadávacímu řízení. Provedené změny
musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
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Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v předmětném registru
v souladu s uvedeným zákonem.

V Tušimicích dne 07.05.2021

V Chebu dne 10.05.2021

_____________________________________
za zhotovitele
Bc. Marek Volák, předseda představenstva

___________________________
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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