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DODATEK SMLOUVY Č.5
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. SPARTAKIÁDNÍ,
SOKOLOV"
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník’*)
Číslo smlouvy objednatele:

46/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

1.

Smluvní strany
Objednatel:

Město Sokolov

se sídlem:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ:

00259586

Zastoupený:

Bc. Janem Píckou, starostou města

Bankovní spojení.

Č. účtu:
Telefonní spojem,

e-mail :

Zhotovitel:

'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

S umístěním:

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl
C, vložka 8032
Zastoupený:
IČ: 48035599

Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu
DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení:
Č. účtu:
2.

Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2017 smlouvu o dílo č. 46/2017, jejímž předmětem je
zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov11 v rámci
stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se
smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna SOD
V rámci realizace stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov" dojde k navýšení
stavebních prací - sanace podloží komunikace, doplnění štérkodrti, doplnění skruží a kónusů
kanalizačních šachet, doplnění skutečné délky kabelů veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu se mění
cena díla tak, že
v článku 5. „Cena díla a platební podmínky" se mění odst. 5.1.3, který nově zní:
5.1.3

Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí
celkem 13.413.840,38 Kč bez DPH.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému
provedení díla a zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla.
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3.
4.
5.

4. Závěrečná ustanovení
Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o
dílo nemění.
Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran,
oprávněnými kjeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva
objednatel.
Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo
569/19RM/2018 ze dne 14.08.2018.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

