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Dodatelg E. 2’
KE SMLOUVE o DILO

k provedeni stavby: 44311

,,EUO— Celkova rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla- tepelna cerpadla“ na

pobocce v Zabehlicich, Jasminova 3166/37- stredisko Domu deti a mladeze Praha 10 —
Dum UM, Pod Strasnickou vinici 23/623

cislo smlouvy zhotovitele:

uzavi'ené niie psaného dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 8b.,

obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Dm Déti a mlédeie Praha 10 — D1°1m UM

se Sl'dlem: Pod Straénickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

zastoupem'I: Romanem Urbancem — Feditel DDM Praha 10 — Dm UM

Ié: 45241945
DIé: c245241945

(déle jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: TRISMONT CZ S. r. 0.

se sfdlem: Domam’n 218, 696 83 Domanl'n

zapsén v OR: u Krajského soudu v Brné, oddl’l C E. 72704

zastoupem'l: Michalem TFI’skou

16:: 29303338
16:: c2 29303338

(déle jen "zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na niie uvedené lipravé pi‘edmétné smlouvy takto:
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I.

IDENTHHKAéNiDAJE()STAVBE
631510 stavby: 44311
Nézev stavby: ,,EUO — Celkové rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla — tepelné éerpadla“
Misto stavby: Jasminové 3166/37, 10600 Praha 10—Zébéhlice, stredisko DDM Praha lO—Dm UM
Zadavatel a investor: Dm déti a mlédeie Praha 10 — Di’lm UM, Pod Straénickou vinici 23

II.
PREDMETSMLOUVY

élének II. odst. 1 se doph‘iuje a upravuje takto:
Predmétem dodatku 6. 2. smlouvy o do je zéwazek zhotovitele provést pro objednatele zmény V
rozsahu stavebm'ch praci, které vyplynuly V prbéhu realizace na poiadavek OZP MHMP u akce E:
44311 ,,EUO — Celkové rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla — tepelné éerpadla“
na poboéce v Zzibéhlicich, Jasminovz'l 3166/37 - stredisko Domu déti a mlédeie Praha 10 —
Dl°lm UM, Pod Stra§nick0u vinici 23/623. Jedné se 0 vynucené pravy pfedmétu pvodni
zakézky na zékladé zmén oproti pvodni projektové dokumentaci — zména technologie zéloiniho
zdroje na CZT s vyihledem na daléi plénované energetické opati‘eni v rzimci dotaéniho programu
a s tim nutné roz§if~eni rozsahu stavebnich liprav. Timto by] zhotovitel nucen pozastavit do
vyfeéem' této technologické pravy zadévaci V rémci projektové dokumentace pro Vybér dodavatele.
Rozsah zmény technologického rozsahu praci je dén na zékladé upravene' specikace praci, a to
v rozsahu nabidkové specikace zhotovitele ze dne 27. 9. 2018, a déle V rozsahu zpracované nabidky
pro Vybérové fizeni V souladu s vyhodnocenim vefejné zakézky zadané dle § 31 zékona 6. 134/ 2016
8b., 0 vefejnych zakézkéch V platném znénl’ a rozhodnuti objednatele o zadéni vefejné zakézky na dilo
26 due: 14. 6. 2018

III.
DOBAPLNENi

Clének III. odst. 2 se ve smyslu élénku II. dopluje a upravuje takto:

1. Predpoklédany termin zahéjeni realizace da nejpozdéji do : — 20. 6. 2018

Odsouhlasené prerueni popi‘ipadé omezeni vlastni realizace dila : éervenec — zéi‘i 2018
Dohodnuty koneény termin pro kompletni dokonéeni upraveného rozsahu Vlastni realizace
nejpozdéji do : - 21. 12. 2018

IV.
CENAIHLA.APLATEBNiPODMiNKY

élének IV. odst. 1 se doplr‘iuje a upravuje takto:
1. Celkové cena (dle dodatku 6. 1) 221 zhotovem’ da (stavby) a da1§ich éinnosti zhotovitele v

rozsahu 61. II. této smlouvy je odsouhlasena na zékladé rozhodnuti objednatele o zméné
technologie zéloiniho zdroje s tim, 26 koneéné cena realizace zakézky probéhne v cenovém
rozsahu nabidky zhotovitele dle dodatku (E. 1 26 due 15. 8. 2018, jako cena nejvyée pfipustné
01m:
Celkové koneéné cena pf‘edmétu zakézky:
celkovzi cena bez DPH 2 699 153,00 Ké

DPH 21 % 566 822,00 Ké
Cena celkem véetné DPH 3 265 975,00 Ké
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Finanéni plnéni objednatele je zévislé od uvolr'lovémi nanénich prostfedk do vyée schvéleného

nanéniho pfispévku HMP pro rok 2018. V pfipadé nezajiétém’ celkového nanéniho kryti akce

objednavatelem V rozsahu celkové nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést da vyjmuta

z realizace a dokonéena dodateéné p0 zaji§téni potfebnYCh prostfedk, popfipadé i v roce 2018.

Zhotovitel je povinen tié’tovat DPH vzdkonem stanovené viii platne’ v den uskuteé’néni

zdanitelne’ho plné’m’.

XIV.
ZAVEREéNA USTANOVENi

Cla’mek XIV. odst. 2 se dopluje a upravuje ve smyslu élz'mku II. této smlouvy takto:

2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnYch, oboustranné
odsouhlasenych dodatk.
Tento dodatek (3. 2 je nedilnou souéésti smlouvy 0 dilo ze dne 22. 6. 2018 a dodatku (“2. 1 ze

dne:15. 8. 2018, jejichi ostatni néleiitosti jsou timto dodatkem nedotéené a zstéwaji nadéle

v platnosti. Dodatek 6. 2 smlouvy o dilo je vyhotoven ve étyfech stejnopisech s platnosti originélu,

z nichi tfi stejnopisy obdrii objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabSIvé platnosti
dnem podpisu obou smluvnich stran.

Pfilohy: 5. 1. Specikace dila a kalkulace ceny (upraveny ocenénjl VYkaz Vymér)

V Praze due: 27. 9. 2018 V Praze due: 27. 9. 2018

o je na e z o ov
Roman Urbanec Michal Tska

feditel DDM Praha 10 — Dm UM jednatel spoleénosti




