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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) 

 
 

Číslo smlouvy objednatele:    

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel    BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S.  
adresa:                                                           17. listopadu 538, 743 01 Bílovec 

zastoupeno:  Bc. Vratislava Krnáčová, Ing. Tomáš Stejskal, 

MUDr. Radomír Maráček 

k podpisu smlouvy oprávněn:     Bc. Vratislava Krnáčová, Ing. Tomáš Stejskal, 

MUDr. Radomír Maráček 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) technických:                                              Jiří Chrástek, technicko provozní náměstek 

   

IČ:      26865858 

DIČ:      CZ6865858 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 

  

a 

 

1.2 Zhotovitel    BDSTAV MORAVA s.r.o.   

se sídlem:     Bruzovice 88, 739 36 

zastoupen:    Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou 

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: David Barteček  

IČ:      26807947  

DIČ:      CZ26807947  

bankovní spojení:       

číslo účtu:       

e-mail:         

zápis v obchodním rejstříku:   u KS v Ostravě, oddíl C. vložka 25583 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 

 

Obsah dodatku 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. 6.11 se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 20. 7. 2015. Na realizaci stavby „MODERNIZACE PROSTOR PRO 

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ 

NEMOCNICI, A.S.“, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, 

v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku, čímž se mění tyto body smlouvy. 
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5. Doba a místo plnění 
5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 547 dnů od protokolárního předání 

staveniště, přičemž lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena v délce 482 dnů a 

lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena v délce 10 dnů. Provedením díla se rozumí 

jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že 

dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 

6. Cena díla 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku se cena za dílo mění takto: 

 

 

Cena dle SoD bez DPH 26 059 186,69 Kč 

Cena dle dodatku č. 1,2,3,4 bez DPH Kč 

DODATEK Č. 5  

Vícepráce Kč 

Měněpráce Kč 

Nová cena díla Kč 

DPH 21 % Kč 

Cena vč. DPH 35 627 863,74 Kč 

 

Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uzavření. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nezměněna. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu. 

 

 

Příloha č. 1 – Souhrnný soupis VCP a MNP 39-52 

 

V Bílovci dne                           V Bruzovicích dne: 19. 12. 2016 

za objednatele                                                                   za zhotovitele 

 

 

 

……………………………..                     …………………………………………  

za Bíloveckou nemocnici, a.s.            za BDSTAV MORAVA s.r.o,  

  David Barteček – na základě plné moci

    

                                                                              


