
 
 

 
 
 

VZ/020/2016 
 

 
DODATEK Č. 5 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, 
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dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017 a dodatku č. 4 ze dne 
30.10.2017 (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 
(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. Bourání betonů – projektant před zahájením projekčních prací provedl zevrubné 
prohlídky místa stavby za účelem zjištění viditelných poruch a kopané sondy 
podkladních vrstev na vybraných místech. Z provedených sond vyplynulo, že se pod 
asfaltovým krytem nachází pouze štěrky s kamennou zádlažbou/divočinou. Projektant 
proto předpokládal stejné složení v celé ploše stavby. Po odstranění stávající asfaltové 
vrstvy chodníku v ul. Křižíkova byla oproti předpokládané vrstvě zjištěna betonová 
vrstva z prostého betonu o proměnné mocnosti 200–300 mm. S ohledem na nutné 
uložení nové dlažby do vrstvy ŠD a respektování výšek stávajících vstupů do domů 
a sklepních okének přilehlé zástavby bylo proto nutné tuto vrstvu odstranit. 

1.2.2. Sanace základové spáry na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na 
zemní pláni, které prokázaly neúnosné podloží – byly provedeny úpravy za účelem 
získání požadované únosnosti pláně a podkladních vrstev (prohlídky viz výše 
neprokázaly poruchy s podezřením na nutné sanace) – vytěžení stávající zemní pláně 
v mocnosti cca 500 mm, pokládky geotextilie a následné zřízení vrstvy ŠD.   

1.3. 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. 4, 
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 Smlouvy bez DPH:      20.394.125,35 Kč 

vícepráce bez DPH:            790.779,86 Kč 

méněpráce bez DPH:               - 15.840,00 Kč 

cena celkem bez DPH  21.169.065,21 Kč 

DPH ve výši 21%:                           4.445.503,69 Kč 

cena v K č včetně DPH:    25.614.568,90 Kč 

                 slovy: dvacetpětmilionůšesttsetčtrnácttisícpětsetšedesátosm 90/100 korun českých 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny 
plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. 
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3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  

• příloha č. 1 – Změnový list č. 4 
• 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 12. ledna 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Ústí nad Labem dne 2. ledna 2018 
 

 
 

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

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

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

Ing. Roman Hek 
ředitel závodu Ústí nad Labem 

na základě plné moci 
 


