
Dodatek E. 1 k smlouvé o dflo pro éést 2

Mésto Holice
16 00273571
sidlem Holubova 1, 534 01 Holice
zastoupena Mgr. Ondf'ejem Vibernjrm, starostou

jako ,,0bjednatel“ na strané jedné

a

BW - Stavitelstvi, s.r.o.
16 15049152
sidlern Vysokotské 718, 534 01 Holice
zapsané v obchodm’m rej stfl'ku vedeném Kraj sky/m soudem V Hradci Krélové, oddil C,
vloika 332
zastoupena Ing. Pavlem Pejchou, jednatelem

jako ”Zhotovitel“ na strané druhé

uzaviraj 1’ j ako ”Smluvm'strany“ niie uvedeného dne, mésice a roku ke smlouvé o dilo pro

1.1.

2.1.

éést 2 uzavfené dne 31.10.2012 (déle jen ,,Sml0uva“) tento dodatek (3. l
(déle jen ,,Dodatek“)

I.
Uvodni ustanoveni

Objednatel a Zhotovitel jsou ke dni podpisu tohoto Dodatku vzéjemné zavézéniSmlouvou, jejimi pfedmétem bylo dle 51. 3. odst. 3.1. Smlouvy ve spojenl' s ('21. 2. >0dst.2.2. Smlouvy zhotoveni stavby — Zékladnf umélecke’ ékoly v pasivnim standardu (délejen ,,Pfedme't realizace“) Zhotovitelem pro Objednatele za cenu dfla ve vyi§i 39.484.195,—Ké (délejen ,,Cena“) + DPH. Ke dni podpisu tohoto Dodatku byl Pfedmét realizace fédnézhotoven a pfedén Obj ednateli, Cena byla fiplné zaplacena.

II.
Piedmét Dodatku

Smluvm’ strany timto Dodatkem mém’ ujednénf 61. 9. odst. 9.14. Smlouvy, které nové znl’takto:

,,Nejpozdéji do 19.09.2014 pfedloit’ zhotovitel objednateli za’ruém’ listinu k bankovm’za’ruce za kvalitu dl'la ve viii 2. 000. 000,- K5. Tato bankovm’za’ruka bude v plne’ vjfitrvat d0 16.09.2019. Nejpozdé’ji do 31.12.2019 pr'edloil' zhotovitel objednateli dal§iza’ruém’ listinu k bankovm' zdruce za kvalitu dl'la ve viii 500.000,— K5. Tato dalS‘z’bankovm'za'ruka bude v plne’ vy§i trvat do konce uplynutz’Zdruénz’doby dle 51. 9. odst.9.4. te'to smlouvy. Prdvo z bankovm’ch 2druk 2a kvalitu dz'la je objednatel oprdvnénuplatnz’t vpr'évadech, z'e zhotovitel neodstranz’ ozndmene’ zdruénz’ vady vsouladu sesmlouvou nebo neuhradz’ objednateli nebo tfen' strané smluvm' pokutu nebo §k0duzpfisobenou v souvislasti S vyskytem zdruc’m’ vady, nebo fin)? penéz‘itji zdvazek, k ne’muz"bude podle smlouvy pavinen apod. Pied uplatnénz’m plném’ z bankovnz' za’rruky ozna’mz'
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Mésw L/\__73HOUCE /

objednatel pisemne’ zhotoviteli vfiz’ poz’adovaného plnénz' ze Strany banky. Zhotovitelje
pavinen doruéit objednateli novou zdruCVm' listinu ve zném' shodne’m s pfedchozz’ zdruéni
[istinou v pfivodnz’ viii bankovm’zdruky, vidy nejpozdéji d0 7 kalenddfnz’ch dm? odjejz’ho
Liplného vyéerpdm’. “

Smluvm’ strany timto Dodatkem déle:
- sjednévaji finanéni kompenzaci ve vyéi 50000,— Ké za zménu ujednénl' o

bankovm' zéruce. Céstku ve vyéi 50 000,- K6 zhotovitel uhradi objednateli
nejpozdéji do 15 dnfi 0d podpisu tohoto Dodatku na bankovm’ fiéet objednatele é.
19-1628561/0100.

o s ohledem na velmi dlouhou zéruéni dobu a dosavadm' Zkuéenosti s provozem dfla
vyslovné konstatuji a ujednévaji, Ze zhotovitel neodpovidé za vady zpfisobene’
opotfebenl’m dfla jeho obvykly’Im uiivénim, tzn. 2a vady vzniklé béiny’rm
provozem dila v éase, tedy provozem zékladni umélecké §koly a jinych éinnosti
v objektu pofédanych (napf. plesy, konference atd.)

Ostatni ujednéni Smlouvy zfistévajl' nedotéena a v platnosti a fiéinnosti.

III.
Zévéreéné ustanoveni

Tento Dodatek nabyvé platnosti a fiéinnosti dnem, kdy bude opatfen podpisy obou
Smluvnich stran.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdyi kaidé ze Smluvnich stran obdrii
p0 jednom whotoveni.

Mésto Holice BW - Stavitels/tvirgm4f/
Mgr. 0ndfej Vyborny, starosta Ing. Pavel Pejcha, jednatel

BW a Stavitelstvf, 5.1:0‘ ®Vysokvmilska 718, 534 01 Holice16:0: 130 49 752 DIC: c215049752
Zzipis v OR kiradcr. Kxfilové oddfl C. vloZka 332


