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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

Č. 2018/OMP/0850

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha "l O
IČ: (X) 06 39 41
DIČ: CZ0()063941
Zastoupená starostkou Renátou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn vedoucím OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo úČtu: 27-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

EDIKT a.s.
se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 0lČeské Budějovice
lČ: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
Zastoupená Pavlem Dolanským, předseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl B, vložka
904
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tento dodatek č. 2, ke smlouvě Č. 2018/OMP/0850 (dále jen ,,Dodatek")

I.

Předmět dodatku
Tímto Dodatkem č. 2, se mění rozsah prací a ternHn plnění na akci ,,Projekt energetických
úspor a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Záběhlice, PlO".
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přesný rozsah prací je dán přílohou č. l, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.
Čas plnění

Článek 2. odst. l se" mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 2. 7. 2018 do 15. 5. 2019.

317 dnů od převzetí staveniště.

III.

Cena plnění

Tímto Dodatkem se mění ČI. 3. odst. l dodatku smlouvy č. l takto:
zvyšuje o Částku 980 526,03 KČ
a zároveň se .mlžůje o Částku 252 900,20 KČ

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o Částku: 727 625,83 KČ

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a neměnné cenč za provedení díla dle tohoto
Dodatku

Cena bez DPH 15 739 937,33 KČ
(slovy: patnácÉmilionůsedmsettřicetdevěttisícdevětsettřicetsedm 33/100 korun českých)

DPH ze základu 15 739 937,33 KČ bude vYčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění,
a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdě,jších předpisů.

Konečná faktura za provedení díla bude vystavena s datem zdanitelného plnění dle nejdříve
po nabVtí účinnosti tohoto Dodatku.
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IV.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnční v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a
šest vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, změnové listy.

20 -03-2019 20 -03- 2019
V Praze dne V Praze dne
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EDIKT a.s.
.Pavel Dolanský

Předseda předst vií
Zhotovitel
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