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DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 188/OŽP/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 

19CDSD65) pro zakázku s názvem  Revitalizace Dolního rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích : 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:              Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,  

 vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice 

sídlo:  nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:  002 66 621  

DIČ: CZ002 66 621 

bankovní spojení: KB Teplice,  č.ú. 226501/0100 

 

osoby oprávněné k jednání:           

            ve věcech smluvních:     Ing. Dagmar Teuschelová,  

 vedoucí odboru životního prostředí,  

 ve věcech technických:  Daniela Hojdarová   

                                                   

 

 technický dozor objednatele (TDO):   

      

      

 

Zhotovitel:  AQUATEST a.s. 
jednající/zastoupen: , předsedou představenstva                                    

sídlo:   Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

IČ:   447 94 843 

DIČ:   CZ447 94 843 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., 1288425001/5500 

e-mail:          

osoby oprávněné k jednání:   

               ve věcech smluvních:   

    

 ve věcech technických:    

 ve věcech realizace a předání díla:  

     

 

 zápis v OR (nebo ŽR) :  vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 
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Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

 

                                                     Článek III. -  Cena za dílo 

 

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce  se mění cena díla následujícím způsobem:  

 

Původní cena dle SoD                  4 525 410,76,- Kč  

Cena dle Dodatku č. 1       5 845 798,16 Kč 

Celková cena méněprací         423 954,00 Kč 

Celková cena víceprací                       461 188,38 Kč  

 

Celková cena bez DPH                                                                    5 883 032,54 Kč 

 

DPH 21%                                                                                         1 235 43684 Kč 

 

Cena díla celkem vč. DPH                                                             7 118 469,38 Kč 

 

 

 

 

Článek V. -  Čas plnění 
 

Dne 24.7. byly pozastaveny práce v rozsahu profilů PFB3 až PFB6, v úseku vyhlídka - 

požerák, z důvodu řešení situace ohledně nesoudržného podkladového historického zdiva a 

potřeby vypracování nové projektové dokumentace na úpravu technického řešení, včetně 

schválení výšek a dořešení vzájemného kotvení konstrukcí, které navazují na objekt nového 

požeráku. 

Z tohoto důvodu a s ohledem na navýšení těžené kubatury sedimentu  se mění termín 

dokončení prací následovně: 

    

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

 

Termín zahájení prací: termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí 
staveniště ze strany zhotovitele, nejpozději 1.04.2019 
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Termín dokončení prací: do 29 týdnů od zahájení stavby 

    

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti 

beze změny. 

4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č 0634/19 ze dne 

4.9.2019. 

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.  

 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 

 

 

 

V Praze dne 11.9.2019                                   V Teplicích  dne  11.9.2019  

 

                       

 

 

 

.................................................                                              .................................................. 

za zhotovitele:                                                                      za objednatele: 

                       Ing. Dagmar Teuschelová 

     předseda představenstva           vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 




