
 
 

 
 
 

VZ/020/2016 

 
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na realizaci veřejné zakázky  

„Litom ěřice, Palachova ulice – výb ěr dodavatele stavebních prací“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

(dále jen „Objednatel “) 

na straně jedné  

 
a 
 
EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci 
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561 
Bankovní spojení: XXXXX   

(dále jen „Zhotovitel “) 

na straně druhé 

 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 
 

 
uzavírají tento: 

 
Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  

„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“  
(dále jen „Dodatek “): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, 
Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 
a dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2017 (dále jen „Smlouva “). 

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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(dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku 
stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.2.1. Odbourání betonových podkladů pod vozovkou o tl. 0,20 m v ploše 2 493 m2 – jedná 
se o změnu v projektu, kterou Objednatel nemohl předvídat. Projektant před zahájením 
projekčních prací provedl zevrubné prohlídky místa stavby za účelem zjištění 
viditelných poruch a kopané sondy podkladních vrstev vozovky na vybraných místech. 
Z provedených sond vyplynulo, že se pod asfaltovým krytem vozovky nachází pouze 
štěrky s kamennou zádlažbou/divočinou. Projektant proto předpokládal stejné složení 
v celé délce Palachovy ulice. Betonové podklady pod krytem vozovky byly zjištěny až 
během bouracích prací v úseku ul. Sovova vč. křižovatky s ul. Palackého. Vybourání 
betonových podkladů je nezbytné pro další provádění prací. Tyto vícepráce vyvolaly 
méněpráce ve stejně velkém rozsahu.  

1.2.2. Sanace podloží na základě provedení hutnících zkoušek na pláni a podkladových 
vrstvách (prohlídky viz odst. 1.2.1 neprokázaly poruchy s podezřením na nutné 
sanace). Byly provedeny úpravy za účelem získání požadované únosnosti pláně 
a podkladních vrstev. Bez těchto dodatečných prací by nebylo možné ve stavbě 
pokračovat.  

1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.3.1. Drobné úpravy ve svislém a vodorovném dopravním značení, které vzešly z požadavku 
provozovny lékárny (požaduje umístění značky Parkování za účelem zásobování 
prodejny) a dále z požadavků veřejnosti z řad cyklistů na vyznačení „stopčáry“ pro 
cyklisty v křižovatce ul. Na Valech a Sovova (spodní část Palachovy ul.).   

1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve 
Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových 
položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité 
cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle URS mínus 10 %). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 2, 
který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově 
Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí: 

cena dle SoD bez DPH:      19.890.703,14 Kč 

vícepráce bez DPH:        584.343,90 Kč 

méněpráce bez DPH:             - 175.488,23 Kč 

cena celkem bez DPH  20.299.558,81 Kč 

DPH ve výši 21%:                4.262.907,35 Kč 

cena v Kč včetně DPH:    24.562.466,16 Kč 

                 slovy: dvacetčtyřimilionypětsešedesátdvatisícečtyřistašedesátšest 16/100 korun českých 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny 
plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  

• příloha č. 1 – Změnový list č. 2 
• příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr  

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Ústí nad Labem dne 
 

 
 

............................................. 
Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

.............................................. 
EUROVIA CS, a.s. 

Ing. Roman Hek 
ředitel závodu Ústí nad Labem 

na základě plné moci 
 


