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Za Objednatele         strana číslo 1                                 za Zhotovitele 

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO 171213154 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  
Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

 číslo účtu:  2000690389/0800   

 
na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství,  

 na základě plné moci 

IČ: 261 77 005 

DIČ: CZ26177005 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 číslo účtu 7408201/0100 
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

6556 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, Evidenční číslo zhotovitele 171213154 (dále jen 
„Smlouva“) dodatek tohoto znění: 

Preambule 

Při realizaci díla s názvem: „PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V KUNRATICÍCH“, se vyskytly dodatečné 
práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jejich požadavek objektivně vzniknul na základě nepředvídatelných 
okolností, požadavků objednatele a požadavků, které zohledňují připomínky obyvatel k prováděným pracím. Nutnost, 
případně vhodnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů stavby, v zápisech z porady starostky a specifikovány změnových listech 
ZL č. 2 až ZL č. 6, včetně příslušných soupisů prací.  

1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku; 

2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. 

V důsledku provedených změn, dodatečných prací a klimatickým podmínkám pro zahájení prací v roce 2018, dochází 
k prodloužení termínu realizace. 
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Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") 
a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím 
znění: 

1.1b. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s:  

 Klientskou změnou – výměna asfaltových povrchů vjezdů a chodníků za zámkovou dlažbu 
(cca 3000 m2 povrchu). Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně uvedena ve změnovém 
listu ZL č. 2 a příslušném soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací. 

 Klientskou změnou – parkovací stání v ul. K Borovíčku. Specifikace těchto dodatečných prací je 
podrobně uvedena ve změnovém listu ZL č. 3 a příslušném soupisu dodatečných prací a soupisu 
méněprací. 

 Klientskou změnou a – změna betonové dlažby u hřbitova z 60 mm na 80 mm kvůli potřebné vyšší 
únosnosti povrchu, než bylo předpokládáno. Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně 
uvedena ve změnovém listu ZL č. 4 a příslušném soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací. 

 Změnou vůči projektu – z důvodu zjištěné nedostatečné únosnosti podkladních vrstev došlo k jejich 

doplnění; pokládka chrániček pro výstavbu VO. Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně 
uvedena ve změnovém listu ZL č. 5 a příslušném soupisu dodatečných prací. 

 Změnou vůči projektu – z důvodu změny geometrické polohy nové komunikace bylo nutné doplnit 
část konstrukčních vrstev. Specifikace těchto dodatečných prací je podrobně uvedena ve změnovém 
listu ZL č. 6 a příslušném soupisu dodatečných prací. 

1.2.  Odstavec  2.1.3.. Článku II. Doba plnění se mění následovně: 

2.1.3. řádné ukončení a předání poslední části (lhůta pro dokončení stavebních prací) – 
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného 
vyklizení staveniště: 

       nejpozději do 22.6.2018 včetně 

(původní termín dle SoD prodloužen o 22 dnů – viz upravený harmonogram prací, který tvoří        
přílohu č. II. tohoto dodatku). 

1.3.  Odstavec  4.1. Článku IV. Cena díla  se mění následovně: 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen 

„DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací  

               26 499 698,62 Kč bez DPH 

(26 331 086,68 Kč platná cena díla  
+ 431 942,25 Kč cena dodatečných prací  

– 263 330,31 Kč cena méněprací) 

 Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

5 564 937,71 Kč 

 Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

        32 064 635,33 Kč  

  (slovy: Třicetdvamiliónůšedesátčtyřitisícšestsettřicetpětkoruntřicettřihaléřů) 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 
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 příloha číslo I   

 změnový list ZL č. 2 a příslušný soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací   

 změnový list ZL č. 3 a příslušný soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací 

 změnový list ZL č. 4 a příslušný soupisu dodatečných prací a soupisu méněprací 

 změnový list ZL č. 5 a příslušný soupisu dodatečných prací 

 změnový list ZL č. 6 a příslušný soupisu dodatečných prací 

 příloha číslo II 

 upravený harmonogram prací 

II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 

   

 
 

  V Kunraticích dne …………………… 2018             V Praze dne ……………… 2018 

 

 
 
__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

           Ing. Lenka Alinčová          Ing. Pavel Hudler                                                  

starostka MČ Kunratice             ředitel divize Silniční stavitelství 
    na základě plné moci 
 

 


