
 
 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě 
č. 167/2018/190 I  

 
na realizaci stavby  

„Rekonstrukce vodovodního řadu v Mostě“. 

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

 
Objednatel  :  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
Sídlo                : 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 
IČO       : 62242504 
DIČ       : CZ62242504     
Bankovní spojení   : XXXX 
Číslo účtu        : XXXX 
Obchodní rejstřík  : Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 660  
Zastoupený  : MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva 
ve věcech technických: XXXX 
email   : XXXX   
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel  :  A - BENET s.r.o. 
Sídlo                : Obchodní 35, 434 01 Most 
IČO       : 27306879 
DIČ       : CZ27306879 
Bankovní spojení : XXXX 
Číslo účtu        : XXXX 
Obchodní rejstřík  : Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, č. vl. 23603  
Zastoupený  : Petrem Dieneltem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických:          Petr Dienelt 
elektronická adresa     : XXXX    
  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
 
 
 



 

PREAMBULE 

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně smlouvy z následujících důvo-
dů: ze strany odboru životního prostředí Magistrátu města Mostu byl vznesen 
požadavek na ochranu zeleně, proto došlo ke změně technologie - bezvýko-
pové řešení. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 167/2018/190I uzavřené dne 
02.10. 2018 a dodatku č. 1 a 2 následovně : 

II. CENA: 

 
Původní znění v bodě IV. 4.1 smlouvě č. 167/2018/190 I: 
Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 3.187.653,25 Kč bez DPH slovy 

tři miliony stoosmdesátsedm tisíc šestsetpadesáttři korun českých a dvacetpět 

haléřů. 

Nové znění: 
Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činní 3.158.522,02 Kč bez DPH 

slovy tři miliony stopadesátosm tisíc pětsetdvacetdvě koruny české a dva ha-
léře. 

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. 167/2018/190I zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy č. 167/2018/190I nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami v souladu s § 6 odst. 1) záko-
na č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy č. 167/2018/190I je vyhotoven ve dvou stejnopi-
sech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel rovněž 
jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepo-
važují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zve-
řejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím 
podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pra-
vé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevý-
hodných podmínek. 

   
V Mostě dne:                                                      V Mostě dne: 

 
 
 …………………………………….  .……………………..…………. 

MUDr. Sáša Štembera     Petr Dienelt 
   předseda představenstva        jednatel společnosti 

 
 

                  ………..…………………………... 
 Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva 


