
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
2016/0091/OR UDRŽBA KOMUNIKACÍ

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
zastoupený: Ing. Jiří Anděl, CSc. - primátor
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
číslo účtu: 921402389/0800
telefon: 412 593 111
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
zastoupený: Jiří Hodač, oblastní manažer
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
číslo účtu: 8787063/0300
telefon: 493 645 511
e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz

II. Předmět dodatku č. 2
1. Smluvní strany uzavřely dne 1.4.2016 smlouvu o dílo č. 2016/0091/OR na údržbu 

komunikací. Smlouva je včetně dodatku uzavřena do 12. 06. 2021
Objednatel vyhlásil zadávací řízení na poskytovatele služeb na další období. 
Vzhledem k tomu, že k datu trvání výše uvedené smlouvy nebude uzavřena smlouva na 
další období, dohodly se obě smluvní strany uzavřít dodatek č. 2 na období od 13.6.2021 
do 13.7.2021 tak, aby objednatel měl zajištěnu potřebnou službu, kdy musí být naplněny 
následující podmínky: 

- nedojde k vyčerpání maximálního možného limitu odvíjejícího se od původní hodnoty 
závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. limitu plnění ve výši 5 053 892,93 Kč.

2. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy je uveden v čl. III tohoto dodatku společně 
s vyčíslením jednotlivých položek.

III. Cena

Jednotkové ceny odpovídají cenám, které jsou uvedeny ve stávající smlouvě o dílo. Vymezení 
poskytování služeb na shora uvedené období



číslo položky                          Druh činnosti  Měrná jednotka
Cena za jednotku v 
Kč bez DPH

1
Strojní čištění komunikací - Boční a středové 
metení  1 bm 0,55

2
Strojní čištění chodníků s čelním a bočním 
sběrem 1 bm 0,45

3
Ruční čištění míst nepřístupných strojní 
mechanizací 1000 m2 1400

4 Kropicí vůz – mytí na hadici 1 m2 1,05

5 Kropicí vůz mikrosplach, mlhovina 1 bm 0,41

6 Celoroční pohotovost roční paušál 228 000

IV. Závěrečná ustanovení.

1. Tento dodatek byl schválen radou statutárního města Děčín dne 10. 6. 2021 usnesením 
č. RM 21 11A 36 01.

Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH 98 550 644,80

Dodatek č. 1 – skutečně uhrazená částka od 11.5.2021 440 771,07

Dodatek č. 2 – předpokládaná hodnota 1 322 314,00

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 
v Kč bez DPH

100 313 729,87

V Děčíně dne 

______________________ ________________________

Objednatel Zhotovitel




