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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 6218053784

Uzavřené dne 4. 10. 2018

1.

Smluvní strany:
1. Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
K uzavírání smlouvy jsou oprávněni:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen objednatel

2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: členem představenstva
tel:
e-mail:
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
dále jen Zhotovitel

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce)
a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu
předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Bytový dům
Dukelská v k.ú. Husovice“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- č. 1: Vtlačení sklovláknité tkaniny do omítky
- č. 2: Záměna SDK podhledu za požární SDK podhled
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- č. 3: Změna barevnosti rámů oken
- č. 4: Záměna zděného pilíře za ŽB pilíř

Výše uvedená změna plnění je popsána ve změnových listech č. 1 až 4 a podrobně
specifikována položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 317 639,- Kč bez DPH.
V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ , odst. 4.1.1. se původní
znění ruší a nově zní takto:
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 33 021 478,- Kč
DPH 4 953 222,- Kč
Cena celkem včetně DPH 37 974 700,- Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

IV. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv
do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6218053784 byl projednán a schválen na schůzi Rady
města Brna č. R8/029, která se konala dne 12. 6. 2019.

V Brně dne ……………. V Brně dne……………….
Objednatel: Zhotovitel:

……………………………… ………………………………
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB člen představenstva


