
č. 6619052703/1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 6619052703 uzavřené dne 29. 5. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Moravské nám. 3 – oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní“ (dále jen „smlouva“) ve

smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/044 dne 2. 10. 2019

pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

PROTECHSTAV, s.r.o.

se sídlem Vinohradská 1113/78, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 28334043

DIČ: CZ28334043

k podp ních je oprávněn:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61968

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1

k této smlouvě.

II.

Doba plnění

Odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29. 2. 2020.

III.

Cena za provedení díla

Odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 2.096.700,99 Kč

bez DPH (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).
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V.

Platební podmínky

Odstavec 5.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

a) objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH na základě

zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli do 20 dnů ode dne účinnosti

této smlouvy; zhotovitel se zavazuje užít zálohu pouze na práce a dodávky spojené

s prováděním díla dle této smlouvy;

b) část ceny díla ve výši 458.437,29 Kč bez DPH uhradí objednatel na základě faktury, kterou

zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí části provedeného díla

bez vad a nedodělků předávacím protokolem (nejpozději do 31. 10. 2019);

c) část ceny díla ve výši 607.263,70 Kč bez DPH uhradí objednatel na základě faktury, kterou

zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí celého provedeného díla

bez vad a nedodělků předávacím protokolem;

d) zbývající část ceny díla ve výši 31.000,00 Kč bez DPH uhradí zhotovitel objednateli po vydání

kolaudačního rozhodnutí.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel

dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily

a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci

registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího 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), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/044 konané dne 2. 10. 2019.

V Brně dne 15.10.2019 V Brně dne 14.10.2019

………………………... ………………………...

Statutární město Brno

Bc. Petr Gabriel

vedoucí OSM MMB

objednatel zhotovitel


