
EVROPSKÁUNIE ~ MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj ‘‘ PRO MíSTNÍ
Inwaq‘onálnl operačn‘ program ROZVOJ ČR Chomutov

Agendové číslo: 4610512018

Evidenční člslo: d201900313

Evidenční čislo (zhotovitel): i38 295 001/04 výtisk Č. 2

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo č. d201800311

uzavřené dle ust. 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník‘ v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.
sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 10600 Praha 10
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
zastoupený/á:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný/á:
spisová značka
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800311 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem byla realizace konektivity, strukturované kabeláže, vybavení počítačovou a
AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v neprovedení některých prací a
dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s
méněpracemi se mění cena provedení části díla Al (Zš Ak. Heyrovského 4539, Chomutov).

3. Změny jsou blíže specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvq
inlegrovaný ro~onáiní operačni program

Agendové Číslo: 461051201 8I
Evidenční číslo: d201900313

I MINISTERSTVO
I PRO MÍSTNí
I ROZVOJ CR Chomutov

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001104 výtisk Č.

Konkrétně se iedné O následuiící změn“:

vliv na
cenu vliv na cenu Výsledná změna

Část díla stručný popis změny (v Kč bez (v Kč bez DPH) ceny části díla
DPH) méněpráce (v Kč bez DPH)

vícepráce
ZŠ Ak. Heyrovského — Dodávka a
implementace vybavení (počítačová a
AV technika) a modernizace datových
rozvodů do odborné učebny jazyky +

IT

Al a) Televizní studio Vl8: MM + 0,00 - 34 798,00 - 34 798,00
ucebna - Stinici technika

- látková roleta4ks
- motor4ks
- vícenásobné relé pro

spuštění rolet 2 ks

Celkem část díla Al + 0,00 - 34 798,00 - 34 798,00

II. Změna díla

1. Dílo definované v Čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se
dle změnového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V či. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo
takto:

sjednávají méněpráce

realizováno, doplňuje

p) Změnový rozpočet k dodatku č. 4, který je přílohou č. 11 této smlouvy

3. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:
11. Změnový rozpočet k dodatku č. 4, který je přílohou č. I tohoto dodotku

Ill. Cena díla

1. Ujednání o celkové výši ceny díla a ceny části díla Al v Čl. Ill. odst. 1 smlouvy se ruší a
nahrazují se novými, které zní:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
ceno bez DPH: 54 973 824,00 Kč
sazba DPH: 21 9‘
DPH: 11544503,04 Kč

66518 327,04 Kčceno s DPH:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský rond pro regionální rozvcj
Integrovaný regionální operační program

Agendové číslo: 45i05120

Evidenčnl číslo: d201900313

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR Chomutov

Evidenční čisío (zhotovitel): 138 295 001104

Cena za část Al:
cena bez DPH:
sazba DPH
DPH:

cena s DPH:

4 347 861,00 Kč
21%

913 050,81 Kč
5 260 911,81 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

výtisk Č.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků
v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 391/19
ze dne 30.4. 2019.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.



Číslo zakázky Zakázka

2017/ 003 ZŠ Akademika Heyrovského, Chomutov

Kód stavebního objektu

SO_03A

Komentář

Popis verze
Komentář verze
Adresa
Rok
TVD Firmy

význam (funkce)

Soupis prací je sestaven za využiti položek cenové soustavy úRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které
neknii iiv~d~nvw ~n,,nicII orací ‚tzv. úvodní části katalnpůl ken npnmp7pn~ dMknvé k disoozici na www.cs-urs.cz.
Nabídka

Název

Jméno

Telefon

REKAPITULACE

Popis objektu

Odborná učebna — počítačová a
audiovizuální technika (pro žáky i
npdn~,ngv‘

Kód zatříděni zatříděni

Datum zahájení
Datum dokončení
Kontaktní osoba

ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Celkem (bez DPH) 4 347 361
DPH 913051
DPH 21 % ze základny: 4 347 861 913 051

Celkem (včetně DPH) 5 260 912
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno:
Datum : Datum :
Podpis: Podpis:

Poznámka:


