
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM PSČ: 537 16

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim                  IČO: 00270211

Odbor INVESTIC Telefon: 469 657 127

Úsek údržby zeleně E-mail: hana.dusankova@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

ZHOTOVITEL:

Cena včetně DPH:

Původní cena díla: 74.015,00 Kč

Navýšení Dodatkem č.1: 54.070,00 Kč

Celková cena díla: 128.085,00 Kč

Termín plnění: Předpokládaný termín dokončení stavby včetně ukončení předávání 29.04.2019

                          Města Chrudim

Předmět dodatku: Rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta na akci "Revitalizace ramene drobného vodního

toku v Chrudimi" (dále jen stavby). V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádali změny

prováděných prací, oproti předpokladu v projektové dokumentaci (dále jen PD). Na základě těchto skutečností Rada

města schválila usnesením č. R/511/2018, ze dne 17. 12. 2018, uzavření Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo, na realizaci

veřejné zakázky „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“, s obchodní společností Vodní zdroje

Ekomonitor spol.s.r.o.

Nastala potřeba řešit větší rozsah autorského dozoru na stavbě: posuzování návrhů zhotovitele na změny, technické

vysvětlení projektu k dohodnutým změnám provádění stavby, zabezpečení dodržování dohodnutých změn projektu,

sledování postupů výstavby, větší počet účasti autorského dozoru na dílčích přejímkách, se zhotovitelem a s

poddodavateli. Na základě těchto skutečností Rada města schválila usnesením č. R/108/2019, ze dne 8. 4. 2019,

uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce č. 521/1/18/08.

Kalkulace ceny počítá s návštěvu AD 8x. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek uvedených v objednávce č.

521/1/18/08, bude na základě tohoto Dodatlu č. 1,  realizovat výkon autorského dozoru projektanta.   

Zadávací podklady: znalost místa plnění a nabídka z 5.02.2019.

maximální cena včetně 21 % DPH, dle nabídky činí:

Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsání 

platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Smluvní pokuty: V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle Dodatku č. 1, zaplatí 

příkazník příkazci smluvní pokutu za každý prokázaný případ 350 Kč, tím není dotčeno právo příkazce na náhradu 

způsobené škody.

V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur za úplatu zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z

dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn

postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

DODATEK č. 1 OBJEDNÁVKY číslo 521/1/18/08 
Šindlar s r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové                  IČO: 26003236

                          starosta    Šindlar s r.o.

                        Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Další ujednání:

Za objednatele: Ing. František Pilný, MBA

Vyřizuje:Hana Dušánková/tel.469 657 127 Objednávka OIN č. 447/2018

V Chrudimi dne 8.4.2019

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude

podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Smluvní strany sjednávají, že Dodatek č. 1 zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Za zhotovitele: xxx. xxxxxxxx xxxxxxx

mailto:hana.dusankova@chrudim-city.cz#



