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DODATEK č. 2

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA

uzavřené dne 9. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

jL f3frv4 14/5/40 
jít <1045

se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věcí technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „stavebník")

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Oldřich Homola
564 602 326
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel: PP RENTAX, s r.o.

se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Husovo náměstí 63, Ledeč nad Sázavou 
Ing. Jiří Pokorný 

Ing. Jiří Pokorný 
Ing. Jiří Pokorný 

569 726 012 
15059049 
CZ15059049 

Fio banka, a.s.
2000191109/2010

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1375
(dále jen „technický dozor stavebníka" nebo „TDS")

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění činností technického dozoru 
stavebníka ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva") je prodloužení doby a rozsahu činností 
TDS v důsledku podstatného prodloužení doby realizace stavební akce „Nemocnice Třebíč - 
pavilon chirurgických oborů". Usnesením č. 2013/32/2018/RK Rada Kraje Vysočina 
rozhodla realizovat v areálu Nemocnice Třebíč přístavbu stávajícího koridoru mezi 
budovami K a G s vodorovnou podlahou a výtahu u pavilonu G překonávajícím rozdílné 
úrovně podlaží mezi budovami K a G. Tato změna znamená změnu stavební akce co do 
rozsahu stavebních prací a času realizace. Povinností stavebníka je zajistit výkon TDS 
prostřednictvím autorizované osoby po celou dobu výstavby.
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Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 8.1. této Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, 

kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

4. Úplata za zajištění činnosti a termíny úplaty se mění a nově zní:

4.1. Úplata za provedené činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy byla stanovena dohodou 
ve výši

Cena celkem bez DPH 2 594 545,00 Kč

DPH 21% 544 854,45 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 139 399,45 Kč

Slovy: třimilionyjednostotřicetdevětisíctřistadevadesátdevět 45/100 Kč 

Rekapitulace ceny před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 2 469 545,00 Kč

Cena za prodloužení činnosti bez DPH: 125 000,00 Kč

Cena za činnost po uzavření dodatku č. 2 bez DPH: 2 594 545,00 Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se 
zabezpečením činností dle čl. 3 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v 
případě, že dojde ke změně sazby DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s 
prováděním stavby či její kolaudací.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5. Termín plnění, místo plnění se mění a nově zní takto:

Předpokládaná doba výkonu TDS: leden 2016 - červen 2019

5.1. Zahájení činnosti:

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu smlouvy na realizaci stavební akce 
Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů.

5.2. Ukončení činnosti:

Po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech 
vad a nedostatků.

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy: místo realizace stavby (areál Nemocnice Třebíč 
příspěvková organizace), sídlo stavebníka.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku a smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinností doloží průkazným 
způsobem dodavateli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě 
vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedna pro dodavatele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly 
jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Ledči nad Sázavou ^ v Jihlavě 27. 11, 2018

Za dodavatele: Za objednatele:

ri PP RENTAX, s.r.o.
JP Husovo náměstí 63 
® 584 01 Ledeč nad Sázavou

10*15059049

36

jednatel
Ing. Martin Kukla 

náměstek hejtmana 
pro oblast ekonomiky a majetku
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