DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO

KUJIP01CEL28

uzavřené dne 28. 6. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, věznění
pozdějších předpisů, na akci
„Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení'1 (dále jen „Smlouva")

Objednatel:
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
Tel:
bankovní spojení:
číslo účtu'
Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
osoba pověřená vedením stavby:
tel.:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

I. Smluvní strany
Kraj Vysočina
70890749
CZ70890749
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a
majetku
Ing. Kalina Jan
564 602 419/724 650 121
Sberbank CZ, a.s.
4211042428/6800
PKS stavby a.s.
46980059
CZ 46980059
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva, Ing. Jaroslav
Kladiva, pověřený člen představenstva
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek nebo Ing.
Libor Hanousek, stavbyvedoucí
566 697 201/566 697 384
Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí
724 099 821
MONETA Money Bank a.s.
175972792/0600
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

II. Předmět dodatku
1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v souladu s § 222 odst. 7 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v důsledku
změny obsahu položek soupisu stavebních prací provedené v rámci upřesnění projektu akce a
v souvislosti s Výchozí zprávou o revizi elektrického zařízení č. E 170/2018 ze dne 28. 12.
2018.
Jedná se o záměnu vyzbrojení elektrorozvaděčů pro zdravotnické prostory třídy 1 a 2 a o
doplnění samostatně jištěných elektrických obvodů dle upřesněných potřeb zdravotnického
provozu u položek:
P.Č.

KCN

Kód položky

Popis
Elektromontážní práce - rozvaděče

761 741

74199976 SPC

D+M Rozvaděč RH - Specifikace dle PD
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741

741999077 SPC

D+M Rozvadč RZ - Specifikace dle PD

78 741

741999078 SPC

D+M Rozvaděč RUPS - Specifikace dle PD

79 741

741999079 SPC

D+M Rozvaděč R.1 - Specifikace dle PD

80 741

741999080 SPC

D+M Rozvaděč RZ1/RU.1 - Specifikace dle PD

81 741
83 741
84 741

741999081 SPC
741999083 SPC

D+M Rozvaděč R.2 - Specifikace dle PD
D+M Rozvaděč RZ 2 - Specifikace dis PD

741999084 SPC

D+M Rozvaděč RU 2 - Specifikace dle PD

Především se jedná se o změnu v osazení proudovými chrániči z typu AC uvedeného
v projektové dokumentaci za proudový chránič typu A.
Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.
2) Výše uvedená změna nemění celkovou povahu předmětu plnění, a je proto posouzena jako
nepodstatná změna původního závazku.
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanoveni čl. 2 a 13.1 Smlouvy uzavřely následující dodatek,
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto
dodatku 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 povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 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.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou stejnopisech.
Žďár nad Sázavou dne 28. 12. 2018

Jihlava dne 28. 12. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva

ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku

PKS i'tavby a.s.
Brnír-jká 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
■í^DIČ; CZ46980059
^ CZECH REPUBLIC

Kraj Vysočina

(Ing. Jaroslav Kladiva
/pověřený člen představenstva

Ž.ikova 57, 587 33 Jihlava
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