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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor investic a územního plánování 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

SML1023229 

                                                                                                                 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:       

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. KLEMENT a.s. 

zastoupená/ý:    Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, na základě      

                                            plné moci  

se sídlem:   Hliňany 18, 400 02  Řehlovice  

IČ:     25016695     

DIČ:    CZ25016695   

bankovní spojení:    

číslo účtu:    

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 15. 11. 2018 

 

II.   Předmět Dodatku č. 2 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 6. 
uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je změna, která je 
přesně specifikována ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
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2) Cena za I. etapu díla dle čl. V. bod 1. odst. první smlouvy se tímto dodatkem snižuje o 
celkovou částku ve výši 157 293,22 Kč bez DPH. V návaznosti na toto snížení ceny za I. 
etapu díla se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním: 
 
Cena za I. etapu díla je stanovena ve výši  
bez DPH 4 611 592,78 Kč 
DPH z toho je 968 434,48 Kč 
cena díla je stanovena ve výši  
s DPH 5 580 027,26 Kč 
 
3) Z důvodu snížení ceny za I. etapu díla se ruší i stávající znění čl. V. bod 1 odst. třetí 
smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
Celková cena díla je stanovena ve výši 
bez DPH 6 347 497,63 Kč 
DPH z toho je 1 332 974,50 Kč 
Cena díla je stanovena ve výši 
s DPH 7 680 472,13 Kč 

 
 

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

 
III. Podpisy smluvních stran 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne   

 

   V Řehlovicích dne  

Objednatel: 

 

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

    Zhotovitel: 

 

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

   Ing. Mgr. Petr Nedvědický                                           

Primátor Statutárního města 

        Ústí nad Labem 

   Hariclia Mona Sandescu 

        Generální ředitelka 

            

Příloha:  
změnový list č. 3 




