
 
 

 
 
 

VZ/020/2016 

 
DODATEK Č. 12 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 “): 
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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, 
dodatku č. 5 ze dne 12.1.2018, dodatku č. 6 ze dne 7.3.2018, dodatku č. 7 ze dne 18.4.2018, 
dodatku č. 8 ze dne 22.6.2018, dodatku č. 9 ze dne 9.8.2018, dodatku č. 10 ze dne 5.10.2018 
a dodatku č. 11 ze dne 25.10.2018 (dále jen „Smlouva “). 

1.2. 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 

1.2.1. Dodatečné úprava dopravního značení – odpočet svislého a vodorovného dopravního 
značení v ulici Masarykova a Šaldova, které bylo chybně započítáno do Dodatku č. 10. 

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. 11, 
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:              23.076.409,59 Kč 

méněpráce bez DPH          - 8.067,70 Kč 

cena celkem bez DPH   23.068.341,89 Kč 

DPH ve výši 21%:                           4.844.351,80 Kč 

cena v K č včetně DPH:    27.912.693,69 Kč 

                  slovy: dvacetsedmmilionůodevětsetdvanácttisícšestsetdevadesáttři 69/100 korun  
českých 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  

• příloha č. 1 – Změnový list č. 11 
• 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. 
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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 
 


