
 
 

D O D A T E K  Č . 2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2015/05/ORM  

Ev. č. zhotovitele: 13/ZEPS/2015    
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 
 

I. 
Smluvní strany 

OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

ve věcech technických                    : Ing. Miroslav Jeništa, Lukáš Schwarz  

telefon  : 487 712 337, 487 712 339 

e-mail           : mjenista@novy-bor.cz, lschwarz@novy-bor.cz    

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  ZEPS s.r.o. 

sídlo  :  Lindava 84, 471 58 Cvikov  

právní forma  :  společnost s ručením omezeným  

IČ  :  286 88 651 

DIČ  :  CZ28688651 

zápis v OR :  KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966 

jednající :  Marek Říha, jednatel společnosti 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :  Marek Říha, jednatel společnosti  

ve věcech technických :  Ing. Vít Kofoň, hlavní stavbyvedoucí  

 
bankovní spojení  :  Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa   

č. účtu  :  43-884 555 0297/0100 

bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa 

č. účtu :  994 365 339/0800 

telefon :  725 047 547 

fax :   

e-mail :  riha.m@zeps.cz 

mailto:mjenista@novy-bor.cz
mailto:lschwarz@novy-bor.cz
mailto:riha.m@zeps.cz
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II. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě Ev. č. MěÚ:  2015/05/ORM  je změna článku III. Cena 
díla a článku IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm c). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změny. 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 
 

       Smlouva o dílo 
Cena dle bez DPH: 5.170.254,82 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  1.085.753,51 Kč   

Cena včetně DPH: 6.256.008,33 Kč 

[slovy:  šest milionů dve stě padesát šest tisíc osm korun českých a třicet tři 

haléře] 

 

       Méně práce 
Cena dle bez DPH: - 558.762,18 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  - 117.340,06 Kč   

Cena včetně DPH: - 676.102,23 Kč 

[slovy:  šest set sedmudesát šest tisíc sto dvě koruny české a dvacet tři haléře] 

 

Více práce 
Cena dle bez DPH: 1.543.577,26 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  324.151,22 Kč   

Cena včetně DPH: 1.867.728,48 Kč 

[slovyjeden milion osum set šedesát sedm tisíc sedm set dvacet osm korun 

českých a dvacet tři haléře] 

 

       Smlouva o dílo včetně méně prací 
Cena dle bez DPH: 6.155.069,90 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  1.292.564,68 Kč   

Cena včetně DPH: 7.447.634,58 Kč 

[slovy:  sedm milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc šest set třicet čtyři korun 

českých a padesát osm haléřů] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 
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Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu 
ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově 
určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu 
prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle cenové 
soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, 
RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. 
Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 
a) Zahájení plnění:     neprodleně po uzavření této smlouvy  
b) Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od vyzvání objednatelem   
c) Termín dokončení plnění díla:   30. 11. 2016       
d) Termín předání a převzetí díla:  do 5 dnů od dokončení díla      
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 
přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.        /16/RM38 ze dne 
27.06.2016. 

 
V Novém Boru, dne 29.6.2016                  V Rumburku, dne  28.6.2016 
 

 
 

………………………………………                        …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák Marek Říha 
starosta města jednatel společnosti 


