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DODATEK Č. 2
ec o odo ze dne 20. 12. 2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. občanského

zákoníku (dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany

část Praha-DoIni Chabry
ČEt 00231274

CZ00231274
Se sďem: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5
Z=~ená Mgr Kateř'na Š'lhová Šafránková starostka

spok"' Česká spořitelna, a.s., bankovní účet 2000704349/0800
m jako .objednatel")

stavby a-s.
új: 46980059
oMb CZ46980059

Se sicNžm: Brněnská 126/38, 59101Žd'ár nad Sázavou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
Zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Bankovní spojeni: účet č. 175972792/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.
(diák jen jako .zhotovitel")

Spokčně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně jako ,,smluvní strana".

Smluvní strany uzavÍrajÍ niže uvedeného dne tento dodatek č. 2 (dále jen ,,Dodatek č. 2"), kterým se
Smlouva mění a doplňuje následovně:
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1. Předmět Dodatku č. 2

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu Smlouvy a celkové ceny díla v důsledku nutnosti
provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které
jsou nezbytné pro provedeni díla (rekapitulace dle změnového listu č. 08 - 20, které jsou přIlohou
č la nedIlnou součástítohoto Dodatku č. 2).

1.2. vyjádření technického a autorského dozoru objednatele ve smyslu Smlouvy je zachyceno
v příslušných změnových listech.

2. Hodnota změny v rámci Dodatku č. 2

2.1. Zhotovitel vyčís|i| stavební práce spojené s realizaci vIcepracI dle změnového listu Č. 08 - 20 na
částku 12 013 7Í1,91 KČ bez DPH.

2.2. Hodnota všech původně navržených stavebních prací, které nebudou provedeny z důvodu realizace
vIcepracI dle změnového listu č. 08 - 20 Činí 9 021663,39 KČ bez DPH.

2.3. Celkem tedy hodnota změny ve smyslu ČI. 5.3. Smlouvy činí 12 013 761,91 KČ + 9 021663,39 KČ =
21035 425,30 KČ. PůvodnífinančnÍzávazek objednatele ze Smlouvy činil171085 932,24 KČ bez DPH,
takže hodnota změny v rámci Dodatku č. 2, kterou je nutno učinit je 12,3 % původního finančního
závazku.

3. Cena díla po Dodatku č. 2

3.1. Z výše uvedených důvodů dochází v rámci Dodatku č. 2 ke zvýšení celkové ceny díla ve Smlouvě o
2 992 098,52 KČ bez DPH.

3.2. V rámci dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 ke Smlouvě byla celková ceny díla ve Smlouvě
prostřednictvím změnových listů č. 01- 07 navýšena na 173 023 848,10 KČ bez DPH.

3.3. Dodatek č. 2 navyšuje celkovou cenu díla ve Smlouvě na částku 176 015 946,62 KČ bez DPH /slovy:
jedno sto sedmdesát Šest milionů patnáct tisíc devět set čtyřicet šest korun českých a šedesát dva
haléřů bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. ôstatnÍustanovenÍa ujednánISmlouvy tímto Dodatkem č. 2 nezmíněná zůstávají nadále beze změny
a v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.3. Uzavřenítohoto Dodatku č. 2 podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo
usnesením č. 498/20/RMČ ze dne 24. 8. 2020 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka
současně pověřena podpisem tohoto Dodatku č 2.

4.4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotoveni obdrží zhotovitel. Nedílnou
součástí Dodatku Č. 2 jsou níže uvedené přílohy.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavÍrajÍ svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu,
nikoliv vtisni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují niže své vlastnoruční
podpisy.
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Přílohy Dodatku č 2:

Při|oha č. 1- změnové listy Č. 08 - 20, včetně cenových rozpoČtů
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Za zhotovitele
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i ..Petr pejchal
,.f šeda představenstva

Za objednatele

VPrazedne 23 Qxj Zd
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