Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
město Cheb
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO 00253979, DIČ CZ00253979
bankovní spojení Komerční banka Cheb
číslo účtu
zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
dále jen „objednatel 1“
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO 70947023, DIČ CZ70947023
bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu
zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)
dále jen „objednatel 2“
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
bankovní spojení Komerční banka, pobočka Cheb
číslo účtu
zastoupen městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)
dále jen „objednatel 3“
objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále jen „objednatel“
a
Společnost ul. Zemědělská – 2, Cheb
Vedoucí společník: Algon, a.s.
se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO 28420403, DIČ CZ28420403
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403
bankovní spojení KB, a.s. nebo RFB, a.s.
číslo účtu

nebo

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva
druhý společník: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb
IČO 45358800 DIČ CZ45358800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 2015
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu
zastoupen Miroslavem Šilhánem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

Preambule
Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 4 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:
Objednatel dne 06.12.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku XVIII. Předání a převzetí díla
odst. 6 smlouvy dokumentaci skutečného provedení stavby ,,Úprava komunikace Cheb-Háje, ul.
Zemědělská - 2“. V předávací dokumentaci byly zaměřením zpřesněny skutečné výměry některých
stavebních objektů. Tímto zaměřením byly objeveny nesrovnalosti ve výkazu výměr, který byl
součástí zadávacího řízení. Jedná se především o změny objemu prací v objektech opěrných stěn a
gabionů, dále došlo k navýšení rekonstruovaných ploch ve všech konstrukčních vrstvách.
Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla:
Článek I. Předmět dodatku
Na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení ceny díla v článku VII. Cena díla:
Původní znění odstavce 1. článku VIl. smlouvy ve znění:
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla ve výši:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

27 917 054,86
5 862 581,52
33 779 636,38

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla ve výši:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

29 249 032,98
6 142 296,93
35 391 329,91

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
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Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této
smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne ……………

V Praze dne 25.1.2022

Petr
Študlar

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Antonín Antonín Jalovec
Datum: 2022.01.27
Jalovec
13:38:00 +01'00'
______________________

Digitálně podepsal
Petr Študlar
Datum: 2022.01.25
10:03:26 +01'00'

_____________________
za zhotovitele
Petr Študlar, předseda představenstva

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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