Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 20.01.2015
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, starostka
00250805
CZ00250805
Komerční banka a.s., expozitura Vimperk
19–722281/0100

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)
a
1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný (vedený) u

HMpro cz, s.r.o.
Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Milan Hanakovič, jednatel
24801224
CZ24801224
ČSOB, a.s.
241758736 / 0300
OR MS v Praze odd.C, vl.175488

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.01.2015 uzavřely smlouvu o dílo ve znění
dodatku č. 1 ze dne 04.06.2015, jejímž předmětem je provedení stavby „Zateplení šaten
zimního stadionu Vimperk“.

III. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo
následujícím způsobem:

1. V článku I. Smluvní strany bod 1.2 Zhotovitel se text „Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3“
nahrazuje textem „Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10“.

2. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se nahrazuje - zní:
„2.1 Předmětem díla je provedení akce „Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk“ a to
v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností CERTIGO s.r.o., Ing. arch.
Danou Pavelkovou (pro část – Zateplení – Oprava, zateplení a výměna oken objektu šaten)
a Ing. Pavlem Křížem (pro část – Rekuperace), která tvoří přílohu č. 1 Zadávací
dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako „projektová
dokumentace“) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla a položkovým
rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 1. jednacího řízení bez
uveřejnění ke dni podání nabídky v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění a položkovým
rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 2. jednacího řízení bez
uveřejnění, položkovým rozpočtem méněprací ke dni podání nabídky.
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením
této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit
technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby
realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla
dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak,
aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí
předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.
Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.
Místem plnění je Zimní stadion Vimperk, 1. máje 321, Vimperk.“
3. Do článku III. Čas plnění se přidává nový odstavec, který zní:
„3.7. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle položkového rozpočtu
pro 1. jednací řízení bez uveřejnění, který tvoří přílohu tohoto dodatku, a dále
stavební práce spojené s provedením nového podhledu v objektu šaten a jeho
zateplením, které jsou předmětem díla dle uzavřené SoD, v době:
zahájení provádění díla
dokončení a předání díla
•
dnem podpisu tohoto dodatku
do 15.08. 2015“
4. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:
„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
Cena celkem bez DPH

2.968.332,- Kč

(tj. slovy: dvamiliónyšestsetsedmdesátsedmtisíctřistašedesátčtyři korun českých)
DPH 21 %

623.350, - Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.
Cena celkem včetně DPH

3.591.682 Kč
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 03.07.2015

Ve Vimperku dne 20.07.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

…………………………………
Milan Hanakovič v.r.
HMpro cz, s.r.o.
jednatel

…………………………………
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová v.r.
starostka
Usnesení č. 743 ze dne 08.07.2015
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