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Rámcová Sod č. SČS_ 2019_00052

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. SČS 2019 00052

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ")

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeská servisní a.s.

Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu: 
Zastoupená:
Zástupce pro věci technické:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mailová adresa:

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
Ing. Radim Jirota, zástupce ředitele oblastního závodu Most
p. Pavel Prchal, manažer provozu vodovodů Most
Ing. Filip Harciník, manažer provozu kanalizací Most, Teplice
05175917
CZ05175917

1.2 Zhotovitel

Technické služby města Mostu a.s.

Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu: 
Zastoupená:

Zástupce pro věci technické: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mailová adresa:

Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva
p. Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva
p. Jiří Willert - vedoucí provozu komunikací
640 52 265

Předmětem dodatku č. 2 rámcové smlouvy o dílo č. SČS_2019_00052 ze dne 21. 2. 2019 na provádění 
konečných povrchových úprav komunikací po haváriích vodovodů a kanalizací na území města Mostu, je
prodloužení doby plnění do 31.12. 2021.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou cen zhotovitele dále dohodly na aktualizaci 
Přílohy č. 1, a to s účinností ode dne 1.1. 2021.

Dále se doplňuje článek č. II. rámcové smlouvy o dílo „Účel a předmět smlouvy" takto:

2.8 Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými 
prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami a zajistit jejich náležité 
používání v předepsaném rozsahu a účelu.
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2.9 Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance, dodavatele a subdodavatele a jiné osoby 
zúčastněné na prováděném Díle (dále jen pracovníky) s riziky na pracovišti, upozornit na ně a 
určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Prověřit před každým 
nástupem pracovníků na pracoviště, zdaje toto pracoviště zcela bezpečné z hlediska požadavků 
na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pokud Zhotovitel zjistí nějaké nedostatky, nepovolit 
nástup pracovníků na pracoviště, dokud nedostatky nebudou odstraněny a pracoviště nebude 
zcela bezpečné. Zhotovitel se zavazuje kontrolovat zdravotní způsobilost zúčastněných osob, a 
to zejména ve vztahu k infekčním, virovým a jiným nakažlivým onemocněním. V případě výskytu 
či podezření na výskyt přenosného nakažlivého onemocnění bezprostředně informovat o této 
skutečnosti Objednatelova Zástupce ve věcech technických a provést taková opatření, aby bylo 
v co nejvyšší míře zabráněno v dalším šíření onemocnění a učinit o tom zápis do 
stavebního/montážního deníku.

Rámcová Sod č. SČS_ 2019_00052

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě 
se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 12. 2020

Teplice dne 2020 Most dne 3 0 "12- 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

p. Tomáš Kubal 
místopředseda představenstva
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Technické služby města Mostu a.s. 
Dělnická 164, 434 62 Most

CENOVÁ NABÍDKA pro rok 2021

Číslo nabídky:
Objednatel: Severočeská servisní a.s
Název objektu: oprava komunikací na území města Mostu
Název stavby: pokládka AB a zámkové dlažby

poř.
č.

Popis položky m.j. počet m.j. cena m.j. bez DPH

1 pokládka AB s přípravou a výškové úpravy kanalizačního poklopu m2 1,00 1 050,20
2 pokládka AB vč. řezání, bourání a odebrání výkopku m2 1,00 584,00
3 pokládka AB tl. 5cm vč. zalití spař m2 1,00 550,00
4 pokládka AB tl. 10cm vč. zalití spař m2 1,00 755,00
5 řezání živičných povrchů do tl. 10cm vč. obsluhy bm 1,00 216,00
6 odstranění souvislé vozovky kompresorem vč. obsluhy a odvozu odpadu m2 1,00 768,00
7 pokládka zámkové dlažby 100x200x60 bez materiálu m2 1,00 338,00
8 pokládka zámkové dlažby 100x200x60 v zimním období m2 1,00 338,00

Dne: 6.12.2020
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