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Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0590/2017

Číslo smlouvy o dílo - Zhotovitel:

I.

Smluvní strany

l. Objednatel:

se sídlem:

zastoupeno:
Zastoupení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:
IČ,

DIČ,

dálejen ,, objednatel"

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města

Mgr. Dalibor Sedláček, stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

2. Zhotovitel: Martin Urban

se sídlem: Lhota u Vsetína č. p. 10, 755 01 Vsetín

zastoupená

Zastoupení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Vsetíně
IČ: 73257958

DIČ: CZ7810305844

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen ,,zhotovitel"



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přeložky Inženýrských sítí úl. Smetanova a Žerotínova

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE
PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZJEDNODUŠENÉ PODLNITNĹŘĹZENĹ

EVIDENČNĹČĹSLO VZ MUVS - S 9091/2017

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 10 000 000,- KČ bez DPH

¶
JI.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 12. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce Da akci: "Přeložky
inženýrských sítí ul Smetanova a Žerotínova" (dále jen předmět plnění).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o
následující práce dodávky a služby (v pHpadě rozšířenf díla dále jen ,,vícepráce" a v případě zúžení
rozsahu díla dále jen ,,méněpráce"). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně u)racovány v rekapitulaci
jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rou)očty tvoří nedílnou součást tohoto
dodatku - Přílohu č, l,

3. Srriluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci l Cena díla Sďouvy o dílo, který se mění
následovně:

Celková (KČ bez DPH)

Hodnota z původní smlouvy o dílo 7 000 558,00

Hodnota víceprací dle Přílohy č. l - dodatek č. 2 SOD 2 030,65

Hodnota méněprací dle Přílohy Č. I- dodatek č. 2 SOD - 15 500,00

Hodnota rozdílu víceprací a méněprací dle Přílohy č. 1 - -13 469,35
dodabek č. 2 SOD

CENA CELKEM VC. dodatku Č. 2 6 987 088,65

4. Po podpisu Dodatku číslo 2, vystaví Zhotovitel do 10 - ti dnů opravný daňový doklad (dále jen
,,dobropis") na snížení ceny a tento doručí objednateli.

5. Smluvní strany se dohodly, že zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno za splnění podmínek sjednaných ve
smlouvě o dílo a poté, co objednatel obdrží od zhotovitele dobropis.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze zrněny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními sUanami.

3. Dodatek je vyhotoven ve Čtyřéch stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v regisWu smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o regishu smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ,jregisW smluv").

5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

6. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve mění pozdějšícb předpis4 a byly splněny podmínky p'o jeho platné uzavření
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 17.
zasedání, konaném dne n. července 2019, pod číslem usnesení 29/17/RM/2019 podstatné náležitosti
k uzavření dodatku č, 2 ke smlouvě o dílo 0590/2017 na stavební práce akci: " Přeložky inženýrských
sítí úl. Smetanova a Žerotínova".

Příloha:
· Příloha číslo l VCP a MNP rekapituace k dodatku číslo 2

za objednatele: za Zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: .LLQL.2019 Ve Vsetíně dne: .9.2.t2Z

~,
Ob

Město Vsetín

starosta města
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REKAPITULACE

Přdožky l^nýmkých ul. Smetanova a Žerotínova
"y

Stavba:

. . Název
Předpokládaná cena Předpokládaná cena l

Číslo zmeny stavebního celku Popis položky změny (bez DPH) - změny (bez DPH) - Stav

VCP MNP
Změna 1 Změna výložníků vo 0,00 kč -15 500,00 kč

Odpočet- výložník obloukový atypický - typu VI, na stožár

MNP SO 05 ukončený průměrem 114mm, vyloženi 4700, úhel ramene, 15
stupňů, dodávka

Změna 1 Změna výložMků vo 2 030,65 kč 0,00 kč

VCP SO 05 PHpočet dodávky výložníku UD 1 - 1000

2 030,65 Kč -15 500,00 Kč -13 469,35 Kč )

Za zhotovitele: Za objednatele:
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S: 2018/PPPlS Přebžkyinženýrských sítí úl. Smetanova a Žerotínova

O: 14 PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

R: 14.01 PŘELOŽKA VEDENĹ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

položkový soupis prací a dodávek

" Cen.
'soustava l 'Cenová

iP.č.Čklo po1Qžky 'Název pdožký , . _ _ MJ množství cena l MJ Celkem Ceník piatnost úmveň _ _
Díl: M21-S Elektromontáže - StoŽářY a svftidla LED 2 030,65

23 m21-s02dod výtožnik ud 1 -1000 výložník lár. zinek, dodávka Ku3 5,00000 406,13 2 030,65 Vlastní Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 2018/PPPIS Přeložky inženýrských sítí úl. Smetanova a Žerotlnova

O: 14 PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

R: 14.01 PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

položkový soupis prací a dodávek 7
"" Cen.

soustava l Cenová
P.Č lČklo položký 'Název IpoložkY __ MJ tnnožsNf ena l mj cdkem l Ceník piatnost úrovgň
Díl: M21"S Ekktrumontáže - stožáry a svftldla LED A5 500,00

23 m21-s02dod výložník obkukový atypický - typu VI, na dožár ukončený průměmm 114mm, vyložení 4700, kus 5,00000 -15 500,00 Vlastní IndN
úhel mmena 15 stupňů, dodávka
r"
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