
DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 143/2018

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovníspojenŕ
číslo účtu:

Nám. jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
lČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovnÍspojení:
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujjcich zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Oprava Zahradní ulice v Čáslavi" ze dne 27.06.2018

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednáni tohoto Dodatku č. 2:

Č . I.
Cena díla

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. 5 smlouvy o dílo a
v Dodatku č. 1 ČI. Ill. se z důvodu dohodnutých změn měníz částky:
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Původní cena dňa:

Cena dle D1bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

5.254.426,00 KČ
1.103.429,00 KČ

6.357.855,00 KČ

Nová cena díla:

Cena bez DPH 5.002.795,00 Kč
DPH 21% 1.050.587,00 Kč

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedeni díla")

6.053.382,00 KČ

Č . II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvnistrany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právni sIlu originálu. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. 2 se nemění a zůstávajív platnosti.
NedIlnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Př//oha Č. l: změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnitajemstvÍ ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasI, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavřeni tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 32/2019 ze dne 23.01.2019.

V Čáslavi dňj .Q.:

MĚSTO čÁsLAvj
K

V Čáslavi dne Z ' 2019

jednatel společnosti
za zhotovitele
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Oprava Zahradní ulice v Čáslavi
P

Pořadové číslo návrhu změny stavby' 1

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace
Stavební
oddíl, Číslo (pod)objektu, .Nazev: Komunikace(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:
l) Spolufinancováni opravy povrchů na základě uzavřených dohod o spolupráci.

Odůvodněni změny:
l) Na základě uzavřených dohod o spolupráci na opravě povchu vozovky úl. Zahradní v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET
s.r.o. a Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč as. se budou finančně spolupodňet na opravě této komunikace. Smluvnímu
zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu došlo ke snížení smluvnl ceny díla o částku
251 631,00 Kč bez DPH, tj. 304 473,00 KČ včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky
vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: Nebude

Do časového plánu stavby: Nebude

Do ceny stavby: vícepráce 0,00 KČ bez DPH

méněpráce ,._,_ 251 631,00 KČ bez DPH , _
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