DODATEK Č. 2 - SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník)
(dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele: 158/ODO/2019“KSÚSKK“
SPA-2019-800-00009“CHEVAK“
Číslo smlouvy zhotovitele: 2/01/007/19
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/ZPR/2019

„Stavební úprava ulice Pivovarská – II. etapa, Cheb“
1.

„Sdružení zadavatelů ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle
uzavřené Smlouvy o společném zadávání č. KSÚSKK 15/DOS/2019 a č. CHEVAK Cheb, a.s.
SPA – 2019-800 000 016 ze dne 24. 01. 2019“
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO:
70947023
DIČ:
CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 78 - 2496840247/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková
tel. 352 356 140, mobil: 723 743 029
Odp. pracovník: Bc. Fiala Petr, mobil: 602 188 577, e-mail: fiala.petr@ksusk.cz
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
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a
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem v Chebu 350 02, Tršnická 4/11
IČO:
49787977
DIČ:
CZ 49787977
Bankovní spojení:
Komerční banka, pobočka Cheb, číslo účtu: 14102331/0100
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Šmíd Václav, tel.: 739 543 320
společně jen jako „objednatel“

a
2.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
doručovací adresou Otovice, Na Vlečce 177, 360 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197
IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
Zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA – předsedou představenstva
a Ing. Pavlem Raškou – členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-6289030207/0100
Odpovědný pracovník ve věcech technických:
Bc. Sopr Zdeněk, vedoucí střediska Otovice – Nejdek, tel: 602 567 126, e-mail: sopr.zdenek@uskk.cz
Diviš Pavel, mistr střediska Otovice, tel: 420 725 347 624, e-mail: divis.pavel@uskk.cz
Stör Jiří, technolog, tel: 606 097 669, e-mail: stor.jiri@uskk.cz

ir

I'_'—'

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“
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Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna článku „V. Cena a platební podmínky“.
Změna ceny díla je vyvolaná z důvodů:
• změny doby plnění (prodloužení termínu realizace) nezaviněné zhotovitelem, která byla způsobená
nepředvídatelnými okolnostmi na stavbě (havárie STL a NTL řadů plynu GridServices, s.r.o., neodpovídající
hloubka uložení vodovodního řadu CHEVAK Cheb, a.s.) a opravou chodníků včetně obrub městem Cheb;
• změny uložení a spárování dlažby z lomového kamene v autobusových zálivech.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují
ustanovení smlouvy o dílo:
Původní znění:

V. Cena a platební podmínky
5.1.

Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH
6.998.174,83 Kč
(slovy: šest milionů devětsetdevadesátosm tisíc stosedmdesátčtyři korun českých osmdesáttři haléřů)
21 % DPH
1.469.616,71 Kč
(slovy: jeden milion čtyřistašedesátdevět tisíc šestsetšestnáct korun českých sedmdesátjedna haléřů)
Cena vč. DPH
8.467.791,54 Kč
(slovy: osm milionů čtyřistašedesátsedm tisíc sedmsetdevadesátjedna korun českých padesátčtyři haléřů)
dále jen „Cena za provedení Díla“
Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

5.2.

Objednatel nebude před zahájením prací na realizace Díla poskytovat žádné zálohy. Splatnost faktur je
smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli
na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy k rukám osoby oprávněné jednat ve věcech
technických v souladu s touto smlouvu /Tj. faktury adresované spol. CHEVAK Cheb, a.s. budou zasílány na
adresu CHEVAK Cheb, a.s. uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na chevak@chevak.cz a faktury
adresované KSÚS KK budou zasílány na adresu KSÚS KK uvedenou v záhlaví této smlouvy/. Smluvní
strany se dále dohodly na tom, že:
a) platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet
zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur;
změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů,
b) zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu zpětně na základě dílčího předávacího protokolu,
kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis již provedených prací a dodávek plnění na
základě této smlouvy (přičemž u jednotlivých položek musí být uvedení a specifikace celkových
výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky); tato dílčí faktura bude
vystavena na 100 % ceny včetně DPH za odsouhlasený objem provedených prací a dodávek
plnění na základě a v souladu s touto smlouvou,
c) v případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet kdykoliv až 10 % z celé Ceny za
provedení Díla z částek řádně vyfakturovaných zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy;
povinnost zaplatit zadrženou část z Ceny za provedení Díla vznikne objednateli až po odstranění vad a
nedodělků, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran,
d) Společnost CHEVAK Cheb, a.s. uhradí na základě provedené fakturace práce do výše 40 % celkových
nákladů stavby bez DPH, ostatní stavební práce a činnosti uhradí Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
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Nové znění:

V. Cena a platební podmínky
5.1.

Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH
7.556.614,68 Kč
(slovy: sedm milionů pětsetpadesátšest tisíc šestsetčtrnáct korun českých šedesátosm haléřů)
21 % DPH
1.586.889,08 Kč
(slovy: jeden milion pětsetosmdesátšest tisíc osmsetosmdesátdevět korun českých osm haléřů)
Cena vč. DPH
9.143.503,76 Kč
(slovy: devět milionů stočtyřicettři tisíc pětsettři korun českých sedmdesátšest haléřů)
dále jen „Cena za provedení Díla“
Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.
5.2.

Objednatel nebude před zahájením prací na realizace Díla poskytovat žádné zálohy. Splatnost faktur je
smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli
na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy k rukám osoby oprávněné jednat ve věcech
technických v souladu s touto smlouvu /Tj. faktury adresované spol. CHEVAK Cheb, a.s. budou zasílány na
adresu CHEVAK Cheb, a.s. uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na chevak@chevak.cz a faktury
adresované KSÚS KK budou zasílány na adresu KSÚS KK uvedenou v záhlaví této smlouvy/. Smluvní
strany se dále dohodly na tom, že:
a) platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet
zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur;
změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů,
b) zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu zpětně na základě dílčího předávacího protokolu,
kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis již provedených prací a dodávek plnění na
základě této smlouvy (přičemž u jednotlivých položek musí být uvedení a specifikace celkových
výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky); tato dílčí faktura bude
vystavena na 100 % ceny včetně DPH za odsouhlasený objem provedených prací a dodávek
plnění na základě a v souladu s touto smlouvou,
c) v případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet kdykoliv až 10 % z celé Ceny za
provedení Díla z částek řádně vyfakturovaných zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy;
povinnost zaplatit zadrženou část z Ceny za provedení Díla vznikne objednateli až po odstranění vad a
nedodělků, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran,

d) Společnost CHEVAK Cheb, a.s., uhradí na základě fakturace práce a činnosti do výše 40 %
z původních celkových nákladů stavby (6.998.174,93 Kč bez DPH), tj. 2.799.269,97 Kč
bez DPH. K této částce bude připočítána DPH ve výši 21 %. Fakturace do celkové výše
2.799.269,97 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem na CHEVAK Cheb, a.s. Ostatní
stavební práce a činnosti uhradí Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel čtyři stejnopisy.
Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv,
která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního
plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel a CHEVAK Cheb, a.s., dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném
rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele
objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně
uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž
stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto
subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.
Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

V Sokolově dne 23. 10. 2019

V Otovicích dne 23. 10. 2019

_____________________
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace KSÚS KK

_____________________
Ing. Martin Leichter, MBA

_____________________
Ing. Michaela Polidarová

_____________________
Ing. Pavel Raška

Místopředseda představenstva

člen představenstva

předseda představenstva

_____________________
Mgr. Petr Černý, MBA

Místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Helena
Helena Budeanuová
2019.11.05
Budeanuová Datum:
09:30:57 +01'00'
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Ivfceprace cefekm bez DPH
novd cena stavby:
7 556 614,68 KE bez DPH
v Chebu dne 21. 10. 2019
objednatel: _ _ _
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