Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SE/LI/2013/015
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami :

Objednatel:
Město Železný Brod, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod
zastoupený: ve věcech smluvních André Jakubička - starosta města
ve věcech technických Ing. Daniel Mach – vedoucí odboru ÚPaRR
(technický dozor objednatele)
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Železný Brod, č.ú.: 27-0963249319/0800
telefon: 483 333 911, e-mail: podatelna@zelbrod.cz
a
Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1; č.ú.: 7408-201/0100
telefon: 286 003 511, e-mail: colas@\colas.cz
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna termínu plnění předmětu smlouvy v rozsahu :
MK 1 - Popluž, realizace úpravy a pokládky asfaltových vrstev včetně prodloužení úpravy
komunikace k č.p. 165 do 30.4.2014.
II.
Popis díla
beze změny
III.
Cena
1. Smluvní strany se dohodli na změně fakturačních podmínek v rozsahu :
1.1. Platba za realizaci staveb MK 2 až MK 5 včetně provedení víceprací dle dodatku č. 1
smlouvy ve výši ………………………. 559 310,04 Kč bez DPH
676 765,15 Kč včetně DPH
(Slovy : šestsetsedmdesátšesttisícsedmsetšedesátpětkorun patnácthaléřů)

1.2. Platba za realizaci stavby MK 1 včetně stavby propustků dle dodatku č. 1 smlouvy ve výši
……………………………………………. 549 883,59 Kč bez DPH
665 359,14 Kč včetně DPH
(Slovy : šestsetšedesátpěttisíctřistapadesátdevětkorun čtrnácthaléřů)
Uvedené ceny obsahují veškeré stavební práce, veškerý materiál a práce uvedeného díla včetně
odvezení odstraněného nebo přebytečného materiálu na skládku. Uvedené ceny jsou cenami
maximálními, nejvýše přípustnými a konečnými.
2. Fakturace díla dle bodu 1.1. bude provedena po dokončení a převzetí prací, nejpozději do
30.12.2013.
3. Fakturace díla dle bodu 1.2. bude provedena po dokončení a provedení prací v termínu dle
článku I. dodatku č. 2 smlouvy
Další články smlouvy
beze změny
XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
11.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a
vznikající platným právním řádem ČR.
11.4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
11.5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá
pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

