Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. SE/LI/2013/015
uzavřený ve smyslu ustanovení § 3028 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 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. 3 smlouvy je provedení víceprací při plnění předmětu smlouvy
v rozsahu :
MK 1 - Popluž, realizace úpravy a pokládky asfaltových vrstev včetně prodloužení úpravy
směrem k nové zástavbě dle nabídky Zhotovitele z 13.5.2014 v termínu do 30.6.2014.
II.
Popis díla
2.1. Popis předmětu díla vychází z nabídky zhotovitele, která je přílohou dodatku č. 3 smlouvy
včetně narovnání rozsahu dodatečně požadovaných úprav vjezdů k přilehlým nemovitostem.
III.
Cena
3.1. Smluvní strany se dohodli na změně fakturačních podmínek v rozsahu :
Cena za realizace dodatečně požadovaných prací na opravě komunikace MK1 - Popluž je
stanovena dohodou na ………………………. 103 654,14 Kč bez DPH
125 421,51 Kč včetně DPH
(Slovy : stodvacetpěttisícčtyřistadvacetjednakorun padesátjedenhaléř)

Uvedená cena obsahuje 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.
3.2. Fakturace díla bude provedena po dokončení a převzetí prací, nejpozději do 30.6.2014.
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.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 245/14rm ze dne 4.6.2014.

Stránka 1

COLAS CZ, a.s.

13.5.2014
CENOVÁ NABÍDKA
Měna: Kč

Poř.

Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

2 145,00

41 827,50

Stavba: 13124015 - Železný Brod - opravy místních komunikací

Objekt: 3 - Vícepráce 2

1 - MK1 - Popluž

5 - Komunikace
006

572 75-1111.R00

Vyspravení výtluků krytů obalovaným kamenivem včetně spoj. postřiku a zhutnění

007

573 21-1111.R00

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

306,06 m2

14

4 284,84

008

577 14-1122.R00

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm

257,7 m2

214

55 147,80

19,5 t

Součet za

101 260,14

91 - Doplňující práce na komunikaci
001

935112111

Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 10cm z betonových tvárnic šířky 20cm

Součet za

6 m

399

2 394,00

2 394,00

Celkem

103 654,14

CELKEM

103 654,14

