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Ev. č. Objednatele: 105/21 

 

Dodatek č.2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č.90/21 

 (uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.) 

 
 
 

1. Smluvní strany 
 
 
1.1. Zhotovitel:    EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

se sídlem:     Václava Majera 573, 440 01 Louny 
IČ:      104 42 481 
DIČ:      CZ699005769 
číslo účtu:     Komerční banka, a.s.  č.ú. 545 481/0100 

Česká spořitelna, a.s.  č.ú. 324 63 72/0800 
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel 

Ing. Jan Egermayer, jednatel 
Ing. Jana Svatopolská, jednatel 

Zastoupen ve věcech technických:  Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel 
tel: 603 196 167, email: hodek@ekostavbylouny.cz 
Milan Hrčka, ředitel ZDS 
tel: 737 225 190, email: hrcka@ekostavbylouny.cz 

 
 
 Objednatel:     Obec Velké Přílepy 

se sídlem:     Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 
IČ:      00241806 
zastoupen ve věcech smluvních:  starostkou obce Věrou Čermákovou 

tel: 220 930 530, email: podatelna@velke-prilepy.cz 
zastoupen ve věcech technických:  Ing. Jan Čermák 

tel: 724 795 744, email: cermak@velke-prilepy.cz 
 
 
 

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo na realizaci akce „CHODNÍK 
V ULICI PODMORÁŇSKÁ“ ze dne 8.7.2021 se doplňuje následujícím způsobem: 

 

1. Předmět dodatku 

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem 13.1. čl. 13. smlouvy o sílo uzavřené dne 
9.7.2021 mění následující body smlouvy: 
 

1. Doplňuje se bod č. 2.7. v článku 2. Předmět díla následovně: 
 

2.7. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené 
v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 
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2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 3.1. v článku 3. Cena díla 
následovně: 
 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je 
oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 
 Cena SoD bez DPH  7.698.500,- Kč 
 Cena D1 bez DPH            633,38 Kč 
 Celková cena bez DPH 7.699.133,38 
 DPH ve výši 21%  1.616.818,01 Kč 
 Celková cena včetně DPH 9.315.951,39 Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za 
podmínek stanovených ve smlouvě.  

 

3. Ostatní ujednání 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 90/2021 ze dne 9.7.2021 a 
dodatkem č. 1 ze dne 31.8.2021, jejichž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky, a to v jednom elektronickém vyhotovení. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
 

4. Seznam příloh 
 

Příloha č.1: Cenová nabídka 
 
 
 
 Ve Velkých Přílepech,  V Lounech 
 
 
 

 
 
 
…………………………   ………………………………… …………………………… 
Věra Čermáková                                  Ing. Jiří Benda                        Ing. Jan Egermayer 
za objednatele  
 
   
 
 
 


