Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“
mezi těmito smluvními stranami:
1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a
2. zhotovitelem:

Raeder & Falge s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem; spisová značka C 28279

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
28714989
CZ28714989
Česká spořitelna, a.s., Sberbank CZ a.s.
712622/0800, 4211170382/6800
Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:
Objednatel dne 12.01.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku III. Předmět smlouvy odst. 4
smlouvy žádost o změnu poddodavatele na stavbě ,,Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu –
III“. Původně zamýšlený poddodavatel, není schopen z důvodu posunu realizace speciálního
zakládání, z kapacitních důvodů realizovat práce v novém termínu. K posunu termínu došlo,
v souvislosti s nepředpokládanou nutností realizace zkušebních mikropilot.
Předmětem tohoto dodatku je tedy změna jednoho z poddodavatelů.
III.
Předmět smlouvy
Původní znění odstavce 4. tohoto článku:
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití
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následujících poddodavatelů
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Horní
Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 18827527, provádějící následující práce: projektové práce ve stupni
RDS, AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25033514,
provádějící následující práce: speciální zakládání. Tito poddodavatelé se budou podílet na
provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli.
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v
plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může poddodavatele
nahradit a doplnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to po předložení písemného
zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití
následujících poddodavatelů Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, Horní Heršpice,
619 00 Brno, IČO: 18827527, provádějící následující práce: projektové práce ve stupni RDS, CT
Project s.r.o., Drážní 1152/11, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 03268012, provádějící následující práce:
speciální zakládání. Tito poddodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu
určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou
uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce
poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla
provedené poddodavateli. Zhotovitel může poddodavatele nahradit a doplnit pouze na základě
odsouhlasení objednatelem, a to po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být
reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
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 Lovosicích, dne: 15.1.2021

V Chebu dne

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Martina
Martina Červinská
Datum: 2021.01.15
Červinská
12:27:45 +01'00'
______________________

Digitálně podepsal

Mgr. Antonín Mgr. Antonín Jalovec
Datum: 2021.01.21
Jalovec
12:59:42 +01'00'
_______________________
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská, jednatelka
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