DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ
O DÍLO č. OUK-705/2019
uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL:

Obec Kačice
se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice
zastoupená: Liborem Němečkem, starostou obce
IČ: 00234494, DIČ: CZ00234494
Bankovní spojení: Česká národní banka.
Číslo účtu: 94-4412141/0710
tel.: +420 724 188 882,
e-mail: info@kacice.cz
dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL:

ACG-Real s.r.o.
se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
bankovní spojení: ČSOB
č.ú. 258990961/0300
tel.: 731 446 235 e-mail: svoboda@acg-real.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u městského soudu v Praze
dále jen „Zhotovitel“

t a k t o:

Preambule

V souladu s ustanovením části XV. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna smluvního závazku spočívá ve změně
rozsahu a ceny díla o více a/nebo méně práce v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu a
ve změnových listech a termínový dopad za tyto změny příloha č. 1. Vzhledem k nouzovému
stavu, který je vydán Českou republikou od 27.2.2021 a jeho omezení mající zásadní vliv na
průběh dokončení stavby a v návaznosti na dopady karantén a onemocněním Covid19 do
kapacit zaměstnanců dodavatele a subdodavatelů stavby došlo z objektivních a
nepředvídatelných důvodů k prodlení s realizací stavebních činností s dopadem do
harmonogramu plnění díla. V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke
Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“), ve kterém upraví termín dokončení díla a přílohu č. 2 –
Harmonogram plnění. Tyto přílohy jsou součástí tohoto uzavíraného dodatku ke smlouvě.
Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem (4) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se tedy
o změnu, která nemění původní hodnotu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební
práce o více než 15%. Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební
práce činí 2,85% za změnu v tomto dodatku č. 4 a celková změna ze všech uzavřených
dodatků včetně tohoto dodatku č. 4 činí v rámci § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. celkem
13,74 %.
(dále jen „dodatek“)

I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla o částku ve výši 369.217,65 Kč bez DPH.
Původní cena díla bez DPH ve výši 18.651.595,36,- se tedy zvyšuje o částku 369.217,65 Kč
bez DPH na částku 19.020.813,01 Kč bez DPH.
Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:
Původní bod 5.2 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli
nejpozději do 31.5.2021.

Původní bod 13.1 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
Cena díla bez DPH
Cena díla bez DPH slovy:

19.020.813,01
devatenáctmilionůdvacettisícosmsettřináct
korun českých jeden haléř
2.853.121,95
21.873.934,96

DPH ve výši 15%
Cena díla celkem vč. DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že poslední faktura za práce ve výši navýšení ceny uvedené
v tomto dodatku č.4 ve výši 369.217,65 Kč bez DPH bude splatná po dokončení
kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 60 dnů od
dokončení a předání díla Objednateli.
Původní bod 16.2 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy
(nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z ceny díla vč. DPH denně za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na
náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku
sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

II.
Závěrečné ustanovení
1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a
na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:
V Kačici dne …………...2021
Digitálně podepsal
Libor
Libor Němeček
_________________________
2021.04.29
Němeček Datum:
09:22:11 +02'00'

Příloha č.1 – Změnové listy
Příloha č.2 – Harmonogram plnění

ZHOTOVITEL:
V Táboře dne 26.4.2021

_________________________

podepsal
Martin Digitálně
Martin Svoboda
2021.04.26
Svoboda Datum:
13:14:40 +02'00'

