
Dodatek č.2 smlouvy o dílo
Akce: „Zpracování projektové dokumentace - ulice Zelená

cesta“
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále

jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335  Turnov, 511 01
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající: I

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Bank. spojení: 
Č. účtu:
IČ:
DIČ:
Jednající:

Profes projekt, s.r.o.
Ve richova 272 511 01 Turnov

46506942
CZ46506942

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

Změna se týká zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR zcela bez soukromých 
pozemků. Projektová dokumentace ve stupni DUR, která je již vyhotovena včetně 
soukromých pozemků, bude předána jen elektronicky bez papírových tisků.

3. Doba a místo plnění:

Mění se níže uvedené termíny:

Předaná projektová dokumentace pro územní řízení (se soukromými pozemky,
elektronicky).................................................................................... nejpozději do 31.3.2019
Předaná projektová dokumentace pro územní řízení...................... nejpozdějí do 31.5.2019
Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí....... nejpozději do 6. týdnů od
předání projektové dokumentace pro územní řízení

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo ze dne 12.6.2018, ev.č. 36027/2018.



4. Cena díla

Celková cena díla včetně dodatku č. 1:
Studie 
Dokumentace pro územní řízení 
Inženýrská činnost pro územní řízení 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby 
Inženýrská činnost pro stavební řízení 

Původní celková cena za dílo bez DPH 363 000Kč
DPH 21% 76 230 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH 439 230 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2:
Studie 
PD pro ÚR ( včetně soukromých pozemků elektronicky) 
Dokumentace pro územní řízení (bez soukromých pozemků) 
Inženýrská činnosti pro územní řízení 
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby 
Inženýrská činnost pro stavební řízení 

Cena díla bez DPH................................................................................................ 446 000,-Kč
DPH 21%...................................................................................................................93 660,-Kč
Celková cena za díla včetně DPH.....................................................................  539 660,-Kč

5. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatekč.2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 12.6.2018 ev.č. 36027/18 zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží 2 výtisky.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.. Zveřejnění v tomto registru zajistí 
město Turnov.

V Turnově dne .......................2019
V Turnově dne..!9:..0?.’..??......2019
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