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DODATEK Č. SML/2019/392-4
ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/392 uzavřené 14. 1.2020 (dále jen „Smlouva") 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník") 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: Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 274 04 Kladno
adresa pro doručování: Energie - stavební a báňská a.s.. Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 
jednající: Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel *

Ing. Jaromír Raclavský, výrobně technický ředitel 
na základě plné moci
- ve věcech smluvních 
Ing. Richard Rak
- ve věcech provozních a technických 
Komerční banka a.s., pob. Kladno 
1000141/0100 
45146802 
CZ45146802

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 1399 
(dále jen „Zhotovitel")

bankovní spojení: 
č. ú.:
IČ:
DIČ:

Předmětem tohoto Dodatku č. SML/2019/392-4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek") je změna závazku 
Zhotovitele v níže uvedeném rozsahu.

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle změnových listů č. 1 a 2, 
které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

2. Cena díla dle tohoto Dodatku je stanovena položkovými rozpočty změnových listů č. 1 a 2 a to ve výši 
1 315 896,00 Kč bez DPH.

3. Cena kompletního díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 a tohoto Dodatku se dohodou smluvních 
stran sjednává ve výši:

Cena díla dle Smlouvy 

Cena díla dle Dodatku č. 1 

Cena díla dle Dodatku č. 4

Cena celkem za kompletní dílo:

33 894 703,00 Kč bez DPH 

7 800 729,00 Kč bez DPH 

1 315 896,00 Kč bez DPH

43 011 328,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicettřimilionůjedenácttisíctřistadvacetosm korun českých) 

K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši.
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4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 Změnový list č. 2

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

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

4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 3/2021/4.5.2 dne 9. 2. 2021.

5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech svých údajů obsažených v tomto dodatku, 
jakož i se zveřejněním dodatku samotného v souladu s platnými právními předpisy a na webových 
stránkách města www.celakovice.cz.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek, že si jej 
přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy .

V Čelákovicích
21 02. 2021

v Praze

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
na základě plné moci

Schváleno RM 5. k-Hiy
2tum ^
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investični fondy 
Operační program Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:
Vykopanou zeminu nebylo z prostorových důvodů možné, v rámci místních komunikací, ukládat 
vedle výkopu.
Z toho důvodu byl výkopek v uvedených objemech odvážen na mezideponii a opětovně přivážen 
k zpětnému použití pro zásyp.

LTM stavební s.r.o.
PnHnk a raTÍtkn Tn<; Boženy Jandlové 2132/3 Podpis a razítko TDb 143 qq Praha 4 - Modřany

IČ; 045 96 188

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant / autorský dozor návrh změnového listu zkontroloval a se změnou souhlasí.

Podpis a razítko projektanta

Příloha:
Položkový rozpočet
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PŘÍPOČET

www.euroCALC.cz

http://www.euroCALC.cz




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investični fondy 
Operační program Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:
Jedná se o změnu, kdy se výkopové práce v popsaném úseku nemohly provádět v souladu s 
realizační projektovou dokumentací, ale převážně ručně, jelikož se nacházely v ochranném pásmu 
inženýrských sítí vedoucích nad pokládkou kanalizace.
Jedná se o práce a položky, které nebyly zahrnuty v rozpočtu k SOD.

LTM stavební s.r.o. /jí/)í

Boženy Jandlové 2132/3 /////
143 00 Praha 4 - Modřany 

iČ; 045 96 188
Podpis a razítko TDS

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant / autorský dozor návrh změnového listu zkontroloval a se změnou souhlasí.

Podpis a razítko projektanta

itv’G. ,,
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SU,Gí: A::-..,

Příloha:
Položkový rozpočet, výpočet





ZMĚNOVÝ LIST č.2
Zakázka



ROZPOČET
stavba: 139400ZL - Záluží,splašková kanalizace - ilmánová listy
Objednatel:
Zhotovitel;
Měna: CZK

’ P-í- položky

1 2
Popis

3

JKSO:
EČO:

Zpracoval:
Datum:

M.j. Množství celkem 

i 5,00

21.10.2020
Cena

jednotková
0

ZL č.2 - Stoka Dl, ul. U Tratě - ztížení provádění ZP v souběhu s drážními kabely 

Odpočty

Stránka 1
HTM/XLS

Cenacelk.

7
POZNÁMKA

96 896,96

ZL č.2 ■ Stoka D1, ul. U Tratě ■ ztíženi provádění ZP v souběhu s drážními kabely 67014,80


