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ROZVOJ ČR

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

,,Generálni zhotovitel stavby - budova Vlašského dvora v rámci
projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr"'

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4755_01 _2018

Objednatel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojeni:
(dál jen jako ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojeni:
(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Kutná Hora
Havhčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starostou města
200037-444212389/0800

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
03902447
CZ03902447

místopředsedou představenstva
vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen ,,Smluvní strany" jednotlivě jen jako ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 1901 ve spojeni s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č.

134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako ,,dodatek ke smlouvě")

_

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujíchn znění dodatku č. 7
ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku ,,Generálni zhotovitel stavby - budova Vlašského
dvora v rámci projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr"' uzavřené dne 20.6.2018 (dále též
jen ,,smlouva o dílo") ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, kterým se mění předmět
smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku
ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny ceny
díla.
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I. Článek 2. Dílo
se doplňuje takto:
Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutnosti
provést změny díla - podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění
předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 061, č. 062, č. 063, č. 064_1, č. 064/2, č.
064_3, Č. 064_4, Č. 065, Č. 066, Č. 067, Č. 068, Č. 069, Č. 070, Č. 071, Č. 072, Č. 073, Č. 074, Č.
075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080 a č. 081, které jsou přílohou a nedIlnou
součásti tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsaným
v článcích 2.12. a 4.6. smlouvy o dílo.

II. Článek 4. Cena díla
se upravuje takto:
V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle
tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 061, č. 062, č. 063, č. 064_1, č.
064/2, Č. 064_3, Č. 064_4, Č. 065, Č. 066, Č. 067, Č. 068, Č. 069, Č. 070, Č. 071, Č. 072, Č. 073, Č.
074, č. 075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080 a č. 081, a to takto:
Původní cena díla ve znění dle dodatku č. 6 ve výši 60 778 641,28 Kč bez DPH se snižuje o
částku ve výši 61 928,10 KČ bez DPH na částku ve výši 60 716 713,18 KČ bez DPH;
Cena bez DPH (KČ) 57 858 462,65 Kč
Cena za provedeni změn dle dodatku č. 1 (dle
změnového listu č. 1-7, které jsou přílohou 579 082,52 Kč
dodatku ke smlouvě Č.1) (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát

dvě koruny české a padesát dva haléře)
Cena za provedeni změn dle dodatku č. 2 (dle - 15 923,96 KČ
změnového listu č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, (slovy: patnáct tisíc devět set dvacet tři koruny
014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, české a devadesát šest haléřů)
023, 024, které jsou pňlohou dodatku ke smlouvě
č.2)
Cena za provedeni změn dle dodatku č. 3 (dle 1 237 848,31 KČ
změnového listu č. 025, 026, 027, které jsou (slovy: jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc osm
přIlohou dodatku ke smlouvě Č.3) set čtyřicet osm korun českých a třicet jedna

haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle - 51 312,15 Kč
změnového listu č. 028, 029, 030, 031, 032, 033, (slovy: padesát jedna tisíc tři sta dvanáct korun
které jsou přilohou dodatku ke smlouvě Č.4) českých a patnáct haléřů)
Cena za provedeni změn dle dodatku č. 5 (dle - 93 073,10 Kč
změnového listu č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, (slovy devadesát tři tisíc sedmdesát tři korun
040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, českých a deset haléřů
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057,
058, 059, které jsou přIIohou dodatku ke smlouvě
Č5)
Cena za provedeni změn dle dodatku č. 6 (dle 1 263 557,01 KČ
změnového listu č. 060, který je přílohou dodatku (slovy: jeden milion dvě stě šedesát tři tisíc pět
ke smlouvě Č.6) set padesát sedm korun českých a jeden haléř)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle - 61 928,10 Kč
změnového listu č. 061, č. 062, č. 063, č. 064_1, (slovy: šedesát jedna tisíc devět set dvacet osm
č. 064/2, č. 064_3, č. 064 4, č. 065, č. 066, č. korun českých a deset haléřů)
067, Č. 068, Č. 069, Č. 070, Č. 071, Č. 072, Č. 073,
Č. 074, Č. 075, Č. 076a, Č. 076e, Č. 077, Č. 078, Č.
079, č. 080, č. 081, které jsou přňohou tohoto
dodatku ke smlouvě)
Cena celkem bez DPH 60 716 713,18 KČ

Slovy: šedesát milionů sedm set šestnáct tisíc sedm set třináct korun českých, osmnáct haléřů
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Ill. Závěrečná ustanoveni dodatku č. 7

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny
a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 - změnový list č. 061, č. 062, č. 063,
Č. 064_1, Č. 064/2, Č. 064_3, Č. 064_4, Č. 065, Č. 066, Č. 067, Č. 068, Č. 069, Č. 070, Č. 071, Č.
072, Č. 073, Č. 074, Č. 075, Č. 076a, Č. 076e, Č. 077, Č. 078, Č. 079, Č. 080, Č. 081.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platnostl originálu, z nichž
objednatel obdrží tři (3) vyhotoveni a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka
Uzavřeni tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č 911/19
ze dne 27.11. 2019.

V Kutné Hoře dne 13.12. 2019 V Brně dne 13.12. 2019

za objednatele
Město Kutná Hora

za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION as.
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