
Dodatek 6.1

uzavFené podle ustanovenj§ 2586 a nésl. zékona ("2. 89/2012 5b., obéansky za’konI'k, v aktuélnfm znénI’

Mésto PohoFelice, VI'deFIské 699, 691 23 PohoFelice
l5200283509, DIC:C200283509
Zastoupené starostou mésta
(déle jen ,,objednatel”)

PERFECTED s.r.o., Hybeéova 42, 602 00 Brno
IC:27683028, DIC2CZ27683028
Zastoupenéjednatelem

(déle jen ,,zhotovitel”)

I.
Ovodni ustanovem’

1. SmluvnI' strany na zékladé ocenéného a schvéleného polozkového rozpoctu uzavirajI' nésledujI’CI’
pFedmét dodatku smlouvy o dI'Io.

2. Duvodem pro uzavFenI' dodatecné zjisténych stavebm’ch praCI' (VIcepraci), které nebyly obsazeny
v pflvodm’ch zadévacfch podmjnkéch na veFejnou zakézku malého rozsahu ,,MS POHORELICE,
HYBESOVA 955 — DOMACJ ROZHLAS SNUCENYM POSLECHEM” resp. projektové dokumentaci
k uvedené stavbé, a jejich potFeba vznikla v dfisledku objektivné nepFedVIdatelnych okolnostI' a tyto
dodateéné stavea' préce (vicepréce) jsou nezbytné pro provedenl’ pflvodnich stavebm’ch mad.

3. Zhotovitel vrémci pFedloieného poloikového rozpoétu ocenil poloiky stavebm’ch praCI' tak, fie
cena jednotlivych poloiek byla ocenéna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve
smlouvé 0 dI’lo. Pokud byla jedna poloika ve smlouvé o dI'lo ocenéna nékolikrét rflznou jednotkovou
cenou, byla vrémci poloikového rozpoétu ocenéna nejniiéf z uvedenych cen. Byla- |i pFedmétem
vicepraCI' poloika, které ve smlouvé o dI'lo nebyla ocenéna, zhotovitel ji oceml cenou dle cenI’ku 0,85x
aktuélm’ho cem’ku RTS.

II.
PFedmét dodatku

1. ZdI’Ivodu VI’cepraCI' podrobné popsanych v pFI‘loze 6.1 tohoto dodatku se pflvodné sjednané cena
dI'Ia ve vy§i 499.483,00 KE ménI’ v rozsahu dle poloikového rozpoétu.

2. ProvedenI’m uvedenych vicepracii ménépraci se ménI’ celkové cena éla’nku ll., nésledovné:
Pflvodnl' cena dI'Ia dle SOD bez DPH: 499.483,00 Kc":
Vicepréce bez DPH: 15.976,00 KI":
Cena dI’la dle SOD + dod.E.1 bez DPH: 515.459,00 Kc“:
Cena dI’la dle $00 + dod.é.1 s DPH: 623.705,39 K6

3. Clének Ill. smlouvy v oddI'lu 3 - dokonéem’ da se ménI' na 16.8.2019.
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4. Rozdily mezi skuteéné provedenymi pracemi a smlouvou o dilo jsou ve vyéi 3,2% finaném’ho
objemu vy’lkazu vér.

Zévéreéné ujednénl’
1. Ostatnl’ ujedném’ smlouvy o dilo, s iimkou téch uvedeny’lch v pFede§|ém Elénku tohoto dodatku,
zflstévaji beze zmén.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originélu podepsam'lch oprévném'lmi osobami
smluvm’ch stran, pFiéemi dva stejnopisy obdrii objednatel a jeden zhotovitel.

3. Nedl'lnou souEéstI' dodatku je tato pFl’loha:
Pfiloha (”2.1: poloikovy rozpoéet

V PohoFeIicich dne 8‘810/(C1 V Brné dne 5.8.2019

za zhotovitele
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