
VZ/016/2017 

DODATEK Č. 2 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„ DDM Rozmarýn - zateplení a vým ěna oken “ 

 
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:    Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO:             00263958,  

DIČ:             CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou  

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
 
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.   
se sídlem: Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1 

IČO:          00526282 

DIČ:          CZ00526282 

jednající:   Gerhardem Horejskem, jednatelem společnosti 

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 150447 

Bankovní spojení: XXXXX
   

 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26 5. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 1. 8. 2017 (dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelem 
a Zhotovitelem odsouhlasených soupisů víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění a činí  

cena bez DPH dle SOD 145/2017 včetně dodatku č. 1      2.746.536,09 Kč 

vícepráce dodatek č. 2 - příloha č. 1                                         73.362,56 Kč 

cena celkem bez DPH              2.819.898,65 Kč 

DPH ve výši 21%:                        592.178,72 Kč 

cena včetně DPH:                    3.412.077,37 Kč 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – vícepráce – vyrovnání fasády 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne   

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne   

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta  

 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Gerhard Horejsek 

jednatel společnosti  
 

             

 

          


