
Dodatek E. 1 ke Smlouvé 0 dl’lo é. MUHO-SML/O97/2018
kterou dle § 2586 a nésl. obéanského zékonl’ku uzavfeli

na strané jedné: Mésto Holice
16:0: 00273571, DIC: CZ00273571
se sidlem 53401 Holice, Holubova 1
zastoupené Mgr. OndFej Vyborny, starosta
bankovm’ fiéet éislo: 19—1628561/0100, Komerénf banka, a. s.
- déle jen objednatel -

a

na strané druhé: ABM stavby s.r.o.
160: 05274371, Dlé: c205274371
sidlo Sluneéné 237, 533 72 Moravany
zépis v rejstfiku vedeného Kraj skym soudem v Hradci Krélové oddil C, vloika 37503
zastoupen Anetou Bakeéovou . v
bankovm’ fiéet éisloz 2758921 16/0300 CSOB Holice v Cechéch
- déle jen zhotovitel —

Uzavfrajf tento dodatek (E. 1 ke smlouvé o dflo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo specifikované
v élénku II. Této smlouvy a objednatel zaplatit podle élénku IV. této smlouvy za Fédné a véasné provedem’
dila.

Dodatek 5. 1 Pe§i :

Zménu E]. V. odstavce 5.1. — zmény rozsahu a ceny dila

Ve§keré vicepréce, zmény, doplfiky nebo roz‘s’ffeni i omezem’ rozsahu dila, musi bt pied jejich realizaci
odsouhlaseny povéFeny’m zéstupcem objednatele a zhotovitele zépisem ve stavebnim deniku‘ Pokud
zhotovitel provede nékteré z téchto praci éi dodévek bez pfedchozl’ho pisemného souhlasu objednatele, mé
objednatel prévo odmitnout jejich fihradu a to i v pfipadé, dojde—li k odstoupem’ od smlouvy, a mfiie
poiadovat odstraném’ takovychto praci 6i dodévek.
Dodatek na tyto préce bude zhotoven a podepsén pied pfedém’m stavby — pro ve§keré vicepréce i ménépréce
najednou.
Zhotovitel tyto préce nesmi do doby podepsém’ dodatku ke smlouvé fakturovat.

Ostatm' ujedném’ smlouvy o dilo zfistévajl’ neménné.

Obé strany se dohodly, ie objednatel zajistl' povinné zvefejnéni tohoto dodatku dle zékona é. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech stejnopisech, z nichi kaidé strana obdrii dva.

Doloika dle ustanovem’ § 41 zékona é. 128/2000 8b., 0 obcich : féfl
Dodatek smlouvy byl schvélen Radou Mésta Holic due/7?”..usnesen1'm c“: .........

VHolicich due: 22 . P ?0 fl; VHolicich dne: 57.17.,3’0/9
Za objednatele Za zhotovitelc -. ' ABM stavby s. r. o.

,1 u 'na’ 237, 533 72 Moravany
C: 052 4 371, DIC: C205274371

www.abmstavby.cz
H ICE4; 0

Mgr. Ondfej Vj'bomy Aneta Bake§o
starosta mésta ' v
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V pfl'padé, ie 56 v prfibéhu provédénf dila dohodnou strany na provedem’ 12v. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude numé zmém't za’vazek z této smlouvy, pak mé zhotovite] prévo poiadovat prodlouiem' doby
pro provédéni dfla pouze v pfipadé, ie cena vicepraci p0 odeétem’ ceny ménépraci, které se nebudou
provédét, pi‘evjéi pflvodm' Celkovou cenu di|a(p1“‘ed uzavfenimjakéhokoliv dodatku ke smlouvé) o vice
jak 20 %.
V ph’padé, 2e zhotovitel bude v prodleni s provedem’m dila, mé objednatel vfléi zhotoviteli prévo na
smluvm' pokutu ve vyéi 0,2 % z Celkové ceny dfla za kaidy den prodleni.

IV.
Cena dila

Celkové cena dila byla dohodnuta ve vyéi 2 143 253,— K6 (v této smlouvé oznaéeno téijako ”Cclkové
cena dila“). K Celkové cené dl'la bude pfipoétena daft z pfidané hodnoty (déle jen ,,DPH“) v zékonné
vy§i ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Celkové cena dila je stanovena na zékladé Cenové nabidky jako souéet dl'lél'ch poloiek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvy§e pfipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahujl' veékeré
néklady souvisejicf Sprovedem’m dila, vcdlejér’ néklady souvisejfci sumisténfm stavby, zafizenfm
staveniEté a ostatm’ néklady souvisejici s plném’m podrm'nek Zadévacf dokumentacc.
Celkové cena dila mfiie byt zménéna pouze za m’ie uvedenS/ch podminek:
a) pokud 5e pfi provédéni dila vyskymou skuteénosti, které nebyly v dobé sjednénitéto smlouvy znémy,

zhotovite] je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteénosti maj 1' prokazatelny vliv na sjednanou
cenu dila;

b) pfi realizaci dila 5e zjistl' skuteénosti odli§né 0d Projektové dokumentace;
c) v dal§fch pFipadech uvedenych v élénku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dl’la

Ve§keré vicepréce, zmény, doplfiky nebo rozéifeni i omezeni rozsahu dila, musf byt vidy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci 6i dodévek bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
mé objednatel prévo odmitnoutjejich fihradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupem' od smlouvy, a mfiic
poiadovat odstranéni takovychto praci 5i dodévek.
Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakSImkoliv zméném, deplfikfim nebo roz§fieni pfedmétu dfla na
zékladé poiadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel ocem’ podle cenové firovné ajednotkoch cen pouiitych pro névrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o vicepréce, které v poloikéch nebyly ocenény pro névrh ceny dila, budou jednotlivé poloiky
ocenény maximélné v cenéch ceniku URS v aktuélni cenové firovni obdobl' realizacc dila, poniicné u
kaidé poloiky o tolik procent, o kolik byla niiEf calkové cena dl'Ia bez DPH nabx'dnuté zhotovitelcm ve
vyibérovém fizem' oproti piedpoklédané hodnoté vef‘ejné zakézky (bez DPH), jak ji objednate] uved]
v Zadévaci dokumentaci; v pfipadé, i6 celkové cena diIa bez DPH nabfdnuté zhotovitelem byla stejné
nebo vy§§i nei pfedpoklédané hodnota vefejné zakézky (bez DPH), pak budou jednotlivé poloiky
ocenény maximélné v cenéch ceniku URS v aktuélm’ cenové firovni obdobl’ realimce dila.
V odfivodnénYch pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.
Bez pfedchoto pisemného souhlasu objednatele nesmi bYt pouiityjiné materiély, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejl'mu pfipadnému upfesném', a Cenové
nabl’dcc. Souéasné se zhotovitel zavazuje a odpovidé za to, ie pfi realizaci dfla nepouiije iédny materiél,
o kterém je v dobé jeho uiiti znémo, ieje ékodlivj/~ Pokud tak zhotovitel uéini,je povinen na pisemné
vyzvém' objednalele provést okamiité népravu a veékeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.
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