
DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 192/2022

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Oblednatel:
MÉSTO CHOTĚBOŘ
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické:

Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta města
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

IČO:
DIČ:

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
Asfalt OK GROUP, s.r.o.
Sídlo:
Zástupce pro věcí smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vrbenská 511/25a. 370 01, české Budějovice 
Pavel Pachner 
Luboš Hofmann 
FlO BANKA

)
IČO 28229193

CZ28229193
KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 25096

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku: 

dále jen zhotovitel

Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Chotěboř - opravy výtluků v komunikacích technologii ITHR“

2.1.

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky 
objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) Jedná se zejména o následující 
změny:

Vícepráce:
- Oprava výtluků technologii ITHR(ob]ednavateÍem požadované navýšeni plochy)180,3 m2
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článek 5 - Cenové ujednáni

5.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku viceprací méní následujícím 
způsobem:

491.000 Kč

110.659.20 Kč

601.669.20 Kč 

728.007,70 Kč

Celková cena díla dle SOD bez DPH 

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH (vfcepráce) 
Celková cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH 

Celková cena díla včetně DPH

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha 6.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 - Ostatní ujednáni, závěrečná ustanovení

13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.
Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2525/86/RM/2022|dne;21.09.2022.

V Českých BudějovicíchV Chotěboři 27 -09-M
30 -09- 2022

ASFALT OX/ JUPs.r.o.
Opravo as/o(to>/r .

VtĎr ť
3700* C , . __

tC: 2827 1 J DIČ: CU8229193

Za zhotovitele: 
Pavel Pachner 
jednatel

Za objednatele: ^
Ing. Tomáš Skaryo - ^ 

starosta mě

ploch

Přfíohač. 1: položkový rozpočet
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Město Chotěboř

oddělení investic města 
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Mi

Chotěboř - opravy výtluků v komunikacích technologií ITHR

Specifikace oprav komunikací: 

Název Výměra Cena za jednotku Celkem bez DPH

Oprava výtluků (hloubka do 100 mm 
40%, hloubka do 50 mm 60%) 
technologií ITHR (siikot) plnivo asfalt

I107278.50180,3 m2 595

I3380.70Dopravní značení včetně manipulace komplet 1

Rekapitulace ceny:
UMloCena celkem bez 

DPH
DPH 21% 123238,50

Při opravách výtluků bude použito asfaltové směsí ACO.
Jako technické zázemí lze využít prostor místní TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o., kde 
je možné se napojit na elektřinu vodu a popřípadě uskladnění materiálů (strojů).

V průběhu realizace zakázky budou průběžně za účasti obou smluvních stran měřeny vyspravené částí 
komunikací a budou zaznamenávány do stavebního deníku, na jejichž základě budou vystavovány dílčí 
anebo konečná fakturace. Pravidelnost kontrol bude dohodnuta se zhotovitelem při předání staveniště, 
kde bude také předána orientační mapa města s vyznačenými místy oprav. Pfí dokončení díla je povinen 
zhotovitel doložit dodacími listy množství asfaltové směsi.

Opravy budou probíhat v komunikacích s asfaltovým nebo penetračnfm povrchem a některé komunikace 
jsou svým stavem po životnosti (méně asfaltového pojívá) z tohoto důvodu je možné, že při realizaci bude 
muset zhotovitel použít více asfaltové směsi nebo emulze. Tyto náklady nebudou považovány za 
vícepráce, jelikož jsou zahrnuty v uvedené specifikací.

y Českých Budějovicích dne 23.9.2022^

e-maíl: varejckova@chotebor.czmobil:730 564 017tet.: 56d 641 104


