
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Č. j. 0323/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů zš v Praze 14

,,Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01"
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006292

mezi:

Název: Městská část Praha 14
SIdlo: Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právni forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(,,objednatel")

Název: Right Concept, a.s.
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO: 03401260
DIČ: CZ03401260
Právni forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen: Pavel Řečinský, statutární ředitel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 269995338/0300

(,,zhotoviteľ')

"""



Dodatek č. 2 k SOD ,,Energetická renovace objektů zš v Praze 14"
,,Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01"

1. ÚVODNÍ USTANOVEľdĹ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
0323/2019/Ol/1050 (dále také jen ,,SoD").

1.2. Dle ČI. 15.2. SOD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
Dodatek (dále také jen ,,Dodatek č. 2 k SOD").

2. PŘEDMĚT DODATKLJ

2.1.

2.2.

Smluvní strany konstatuji, že se předmět díla podle ČI. 3, specifikovaný v příloze č. 1
sod (položkový rozpočet) a Dodatku č. 1 ponižuje (o méněpráce). přesný rozsah
méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou
součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.

V ČI. 5 - Cena díla, se doplňuje o odstavec:

5.9. Cena díla za provedeni méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na
základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena méněprací bez DPH 58.055,02 KČ
DPH 21 % 12.191,55 Kč
Cena vC. DPH 70.246,57 KČ

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 k SOD jsou vypořádány
všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončeni díla v terminu stanoveném
SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 Dodatku č. 1 a k méněpracím
specifikovaných v příloze č. 1 k Dodatku č. 2 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese
žádné další nároky.

3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 2 k SOD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost
některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 2 k sod jako celku. Pokud by se
v důsledku změny právni úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým
právním řádem (dále jen ,,koliznI ustanoveni") a předmětný rozpor by působil
neplatnosti Dodatku č. 2 k sod jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní
ustanoveni nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanoveni, jež by nahradilo kolizní ustanoveni.

3.3. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž čtyři
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 2 k SOD přečetly, že rozumí jejich obsahu
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojuji
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

str. 2 z 3



Dodatek č. 2 k SOD ,,Energetická renovace objektů zš v Praze 14"
,,Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01"

3.5. Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 16. 3. 2020
usnesením č. 157/RMČ/2020.

Mgr.
" '""" Radek

Vondra

Digitálně
podepsal Mgr.
Radek Vondra V Praze
Datum:
2020.03.18
17:29:56 +01'00'

objednatel

Digitálně podepsalPave P,ve1 Řečinský
Datum: 2020.03.17Recinsky ,6,,3,18+01'00'

zhotovitel

str. 3 z 3



příloha č. 1
Right Concept, a.s.
sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

=

Right ConcEpt

Věc: Vysvětlení nedofakturace akce ,,Energetická renovace objektu ZŠ v Praze 14"
,, Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01"

Vážení,

tímto Vás chceme inforinovat, Že jsine na výše uvedené zakázce uspořili v rámci ziychlení prací a
následného úklidu částku 8 294,48 KČ bez DPH, kterou tíinto nebudeme fakturovat.

Dále jsme při kontrole finální fakturace zjistili, Že chyba součtu v Částce 49 760,54 KČ, napravená v
dodatku č.l, vycházela ze soupisu provedených prací, nikoli ze sinluvního rozpočtu.
Tudíž rozpočet prací, kteiý byl přílohou smlouvy, byl správný a částka 49 760,54 KČ neměla být
součástí Dodatku č.l.

Za toto adlninistl'ativni pochybení se omlouváme.

Celková nedofakturovaná částka činí 58 055,02 Kč bez DPH a naše společnost ji z výše uvedených
důvodů nebude fakturovat.

V Praze, dne 11.3.2020

lč: 03401260, č.ů.: 269995338/0300, spisová značka B 20020 vedená u Městského soudu v Praze


