Číslo SOD zhotovitele:   
Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002684/2018/Val
Název akce:  Smlouva o dílo na provedení díla Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže - sanace břehů  
Org: 5625
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Číslo jednací: SMOL/293695/2019/OI/IP/Val
Spis. znak: 91.1
Skartační znak/lhůta: V/10

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002684/2018/Val
na provedení díla
„Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže - sanace břehů“
 

Číslo dodatku zhotovitele: 
Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/002684/2018/Val
Org: 5625

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů 


I.	Smluvní strany
1. Objednatel:
statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

	
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: 
xxxxx ,
xxxxx@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxx
tel.: 
xxxxx,
xxxxx@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl
tel.: 
xxxxx,
tomas.nejezchleba@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
Technické služby města Olomouce, a.s. 

Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc
IČ: 
25826603
DIČ:
CZ25826603

Obchodní rejstřík: 
vedený Krajským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. B 2052
ID datové schránky: f39gksu                      

Zastoupen:
Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva
Ing. Bc. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
xxxxx
tel.: 
xxxxx
e-mail:   xxxxx
- stavbyvedoucí:
xxxxx
tel.: 
xxxxx
e-mail:   xxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxx
tel.:
xxxxx
e-mail:   xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu:  4530252/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002684/2018/Val ze dne 20. 12. 2018 ve znění dodatku č 1 ze dne 28. 5. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II.	Předmět dodatku

	Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III.	Znění dodatku

	Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO
Název stavebního objektu
Cena bez DPH
dle SoD
Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
Méněpráce
dle ZL
Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
Vícepráce
dle ZL
Cena bez DPH
včetně dodatků
01
zajištění levého břehu 
820 798,00 
-120 120,00 
č. 2
62 524,00 
č. 2
763 202,00 
02
zajištění pravého břehu 
529 322,00 
 
 
225 385,60 
č. 2
754 707,60 
03
zpevněné přístupy do VN
532 596,00 
 
 
 
 
532 596,00 
04
zajištění břehu gabionovou opěrou
241 846,00 
 
 
 
 
241 846,00 
05
rekonstrukce opevnění hráze
172 288,00 
 
 
57 596,00 
č. 2
229 884,00 
06
rekonstrukce zpevněné plochy a terénní úprava
93 000,00 
 
 
 
 
93 000,00 
 
vedlejší a ostatní náklady
200 000,00 
 
 
 
 
200 000,00 
Cena celkem
2 589 850,00 
-120 120,00   
 
345 505,60 
 
2 815 235,60 
DPH 21%





591 199,48 
Cena celkem včetně 21% DPH





3 406 435,08 
 Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
	Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1

IV.	Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:  
V Olomouci, dne: 



Objednatel
Zhotovitel






……………………………….
JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc






.............................................
Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva
Ing. Bc. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva
Technické služby města Olomouce, a.s.          



