
DODATEK
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/143 uzavřené dne 18. 5. 2021 (dále jen „Smlouva")

číslo dodatku Objednatele: 

číslo dodatku Zhotovitele:

SML/2021/143-1 

PÚ/08 Č/2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 
,,OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ")

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: • 
Č.Ú.:

IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel")

Článek I.

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
4127201/100
00240117
CZ00240117

Zhotovitel: 1. SčV, a. s.
se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA, generální a technický ředitel

- ve věcech smluvních a technických 
Ing. Martin Janík, provozní ředitel
- ve věcech provozních 
KB Příbram, č. ú. 51-8082990277/0100 
475 49 793 
CZ47549793

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383 
(dále jen „Zhotovitel")

bankovní spojení: 
IČ:
DIČ:

Článek II.

1. Předmětem Dodatku č. SML/2021/143-1 (dále jen „Dodatek") je závazek Zhotovitele provést dílo dle 
Změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši

2 629 419,00 Kč bez DPH

(slovy: „dva miliony šest set dvacet devět tisíc čtyři sta devatenáct korun českých").

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.
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Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Přílohou č. 1 Dodatku je Změnový list č. 1.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 16/2021/4.2.2 ze dne 10. 8. 2021.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svě podpisy.

v Čelákovicích ...t& :P8.. m..... v Příbrami................................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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Pořadové číslo změnového listu na stavbě;

VÝSLEDEK Řízení o navrhované změně: odsouhlaseno
ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU □ 

ZAMÍTNUTO □

Změna se týká těchto SO, PS: SO 01 - Kanalizace

Změnn nožaduie; Zhotovitel/Obj ednatel

- na základě Čeho: 
stavby

skutečného provedení stavby - jedná se o doměrkový změnový list

Stručný popis změny: Na základě skutečného provedení stavby a provedení jednotlivých
prací byl vytvořen tento doměrkový změnový list. Hlavní změnou je, že v rámci stavby byly 
nalezeny čtyři nové kanalizační přípojky, které bylo nutné zachovat a stavebně uzpůsobit.



Změna projednána - posouzena kvnMÍBaéno, organizace): 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace; 

Časový dopad na stavbu:

Cena stavby dle smlouvy o dílo:

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

ANO □ 

ANO Q

2 581 019,00 Kč 

48 400,00 Kč 

2 629 419,00 Kč

Jméno: Datum;Podpis (razítko)

Přílohy: Položkový rozpočet
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Rekapitulace dílů

Čfslo Název Typ dílu Celkem

Nepřiřazený dil HSV

Cena celkem
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