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KUMSPGGNC 1DR DODATEK C. 2

1.

2.

„Silnice II/442 Staré Heřminovy —Horní Benešov, včetně OZ“ —Dodatek č, 2

ke smlouvě o dílo číslo: 00218/2019/IM

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvnístrany ,!), , 26“ 'u dy &% zu? W

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. lng. Ivo \!ondrákem, CSc., hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. 5.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „objednatelll)

KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupena:
ICQ:
DIC: C262360213
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
Číslu účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072
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(dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 01. 2019 smlouvu o dílo č. 00218/2019/IM (dále jen
„smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/442 Staré Heřminovy — Horní Benešov,
včetně OZ“ (dále jen „dílo“). Dne 25. 3. 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se
upravovala účinnost smlouvy.

2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly
objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). Jedná se o tři přeložky
vodovodní sítě, která směrově i výškově koliduje s trubním vedením propustků.

3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH 300 473,40 Kč

DPH 21 % 63 099,41 Kč

cena celkem vč. DPH 363 572,81 Kč

4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu
zjednání Technicko—dokumentační komise.

5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
kjejich provedení.

3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy ve znění
dodatku č.1 mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH 35 841 354,71 Kč

DPH 21 % 7 526 684,49 Kč

cena celkem vč. DPH 43 368 039,20 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1této smlouvy.“

„Silnice II/442 Staré Heřminovy —Horní Benešov, včetně 02“ —Dodatek č. 2
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4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které
je přílohou č. 1tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje všesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 68/6175 ze dne 27.8. 2019.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

VOstravě dne: .\ .? Wl „ VBruntále dne: %O *? ' W
. 4— : L'u\—J
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