
           

D O D A T E K  č .  2
S M L O U V Y O  D Í L O

                                                                    reg. č. objednatele: 110-17-03-14
    reg. č. zhotovitele: 0044//JJPP//22001177//II

na provedení stavby

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“
uzavřené dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský 

zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
b) ve věcech technických: Ivan Vysocký, vedoucí odboru správy majetku města,  tel.: 354 224 911

Jiří Diviš, referent odboru správy majetku města, tel.: 354 224 904
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Ing. Petr Nedvěd

(dále jen „objednatel“)

a

DODAVATEL: BÖGL a KRÝSL, k.s.

Se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Zastoupený: Josef Krýsl a Nicolai Fall, jednatelé komplementáře
IČ: 26374919
DIČ: CZ26374919
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1083005097/5500
Zapsána u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel
b) ve věcech technických: Lukáš Jára, výrobní ředitel

(dále jen „dodavatel“)

TTíímmttoo ddooddaattkkeemm čč.. 22 ssee ssmmlloouuvvaa oo ddíílloo rreegg.. čč.. 110-17-03-14 zzee ddnnee 1144.. 0033.. 22001177 nnaa rreeaalliizzaaccii ssttaavvbbyy „„RReekkoonnssttrruukkccee mmííssttnníí
kkoommuunniikkaaccee vv oobbccii KKffeellyy““ ((ddáállee jjeenn ””ssmmlloouuvvaa””)) uupprraavvuujjee nnáásslleeddoovvnněě::
1. Na základě požadavku objednatele se mění Předmět díla (dle přílohové části – Vícepráce – Kfely u Ostrova).   
2. Z důvodu změny Předmětu díla dochází ke změně Ceny díla, uvedené v čl. IV., odst.1.



           

I.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :                                                      

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:                                                        
 cena celkem bez DPH         3 645 000,00 Kč
 vícepráce                             108 764,97 Kč
 celkem bez DPH                 3 753 764,97 Kč
 vyčíslení DPH                       788 290,64 Kč (v platné výši)
 cena celková vč. DPH.   4 542 055,61 Kč

slovy celkem vč. DPH: čtyřimilionypětsetčtyřicetdvatisícepadesátpětkorunčeských a 61 haléřů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že jej uzavřely 

určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

V Ostrově dne: V Praze dne: 

za Objednatele za Dodavatele

Ing. Josef Železný 
starosta města

  BÖGL a KRÝSL,k.s.

                                                                                                    ______________________________________
                                                                                                                          BÖGL a KRÝSL, k.s.                                                                                                    
                                                                                                                  




