
 
 

 
 
 

VZ/020/2016 
 

DODATEK Č. 6 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, dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 4 
ze dne 30.10.2017 a dodatku č. 5 ze dne 12.1.2018 (dále jen „Smlouva “). 
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1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je úprava Subdodavatelů Zhotovitele dle 
přílohy Smlouvy č. 3 – Seznam Subdodavatelů. 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smlouva se mění tak, že se v Příloze č. 3 Smlouvy – Seznam Subdodavatelů doplňuje 
Subdodavatel PRIMA Kámen plus, s.r.o., sídlem nám. T. G. Masaryka 142, 294 04 Dolní 
Bousov, IČO 28481526 s tím, že specifikace části Díla plněná tímto Subdodavatelem jsou 
dlaždičské práce – pokládka betonové zámkové dlažby a přírodního kamene, a to takto 
(změna je vyznačena tučně kurzívou): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, 
že pozici odborného pracovníka pro dlaždičské práce dle čl. 3.3.3.3 Smlouvy zastává i nadále 
pan XXXXX. 

3.2. 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. 

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

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 7. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Ústí nad Labem dne 5. 3. 2018 
 

 
 

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

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

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

Ing. Roman Hek 
ředitel závodu Ústí nad Labem 

na základě plné moci 
 

Identifika ční údaje Subdodavatele 
Specifikace částí Díla pln ěné 

Subdodavatelem 

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 
Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483   

Světelné signalizační zařízení 

KHL-EKO, a.s., Kochova 1330/4, 430 01 
Chomutov, IČ: 26160277  

Činnost vedoucího pracovníka pro sadové 
úpravy, kácení a výsadba vzrostlých stromů 
a zeleně 

PRIMA Kámen plus, s.r.o., T. G. Masaryka 
142, 294 04 Dolní Bousov, I ČO 28481526 

Dlaždičské práce – pokládka betonové 
zámkové dlažby a p řírodního kamene 


