VYUŽITÍ ODPADNÍ TEPELNÉ ENERGIE V OBJEKTU ATELIÉRŮ A DÍLEN ND,
VINOHRADSKÁ 1535/117, PRAHA 3 - VINOHRADY

Dodatek č. 3

č.j.6779/2015

ke Smlouvě o zavedení energeticky úsporných opatření
a zaručených úsporách energie č. THS OO 08/2015
který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany
a kterým se mění a doplňuje
Smlouva o zavedení energeticky úsporných opatření
a zaručených úsporách energie č. THS OO 08/2015
ze dne 1. 10. 2015 následovně

1.
1.1

Smluvní strany

Objednatel

NÁRODNÍ DIVADLO
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:

Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
00023337
CZ00023337
Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
xxxxxxxxxxxxxxxx
prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem

oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických a provozních:
Miroslav Růžička, zástupce technicko-provozního ředitele pro THS
tel./fax xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Michal Jirásek, vedoucí technickohospodářské správy ostatních objektů
tel./fax xxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněné osoby Objednatele ve věcech fakturace:
Silvie Friedrichová, odbor energetiky ND
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2

Dodavatel

ENESA a.s.
sídlo:
U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
IČO:
27382052
DIČ:
CZ27382052
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B,
vložka 10200
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

ČSOB, a.s.
xxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Ivo Slavotínek, předseda představenstva

oprávněné osoby Dodavatele ve věcech smluvních:
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Ing. Ivo Slavotínek
tel./fax xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
oprávněné osoby Dodavatele ve věcech technických a provozních:
Ing. Valentýn Avramov
tel./fax xxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněné osoby Dodavatele ve věcech fakturace:
Ing. Zuzana Slavotínková
tel./fax xxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.
2.1

Účel dodatku

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických
parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se účastníci
smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS OO 08/2015 ze
dne 1.10.2015 (dále i jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1 a 2 tímto dodatkem č.3
(dále i jen „Dodatek“) takto:

3.

Předmět dodatku

3.1 Ve výše uvedené Smlouvě se ruší v Části páté: Společná ustanovení, Oddílu I: Cena a
platební podmínky, odst. Č.22. celková cena cena za provedení opatření a nahrazuje se
následujícím zněním:

22. CELKOVÁ CENA
Celková cena je dána jako součet ceny za provedení opatření definované v článku 19, úroku
definovaného v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a ceny za další služby definované
v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
část ceny za provedení opatření hrazená z dotace MKČR bez DPH .............. 2 147 825,00 Kč
část ceny za provedení opatření financovaná úvěrem bez DPH ..................... 9 566 000,00 Kč
cena za provedení opatření bez DPH ........................................................11 713 825,00 Kč
cena za financování celkem (úrok úvěru - nepodléhá DPH).........................1 894 568,00 Kč
cena za další služby bez DPH ......................................................................1 836 000,00 Kč
celková cena bez DPH................................................................................15 444 393,00 Kč
celková cena včetně DPH ..........................................................................18 740 899,00 Kč

3.2. Ve výše uvedené Smlouvě se ruší v Části páté: Společná ustanovení, Oddílu I: Cena a
platební podmínky, odst. Č.19.1. cena za provedení opatření a nahrazuje se následujícím zněním:
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Část pátá: Společná ustanovení
Oddíl I: Cena a platební podmínky
19.

CENA ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ

19.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí:

CENA ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ
cena za provedení opatření bez DPH ........................................................11 713 825,00 Kč
DPH 21,0% ....................................................................................................2 459 903,00 Kč
cena za provedení opatření včetně DPH ...................................................14 173 728,00 Kč
přičemž z toho:


ČÁST CENY ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ HRAZENÁ Z DOTACE MK ČR

modernizace řídicího systému Sauter, vč. vizualizace a
modernizace systému M+R (část hrazená z dotace) .................................................... 0,00 Kč
výměna stávajících nízkoteplotních kotlů (část hrazená z dotace) ................................ 0,00 Kč
rekonstrukce střešního pláště budovy „B“, vč. zateplení ................................ 2 147 825,00 Kč
zpracování Průkazu en. náročnosti budovy po realizaci opatření ......................... je v ceně Kč

část ceny za provedení opatření hrazená z dotace MK ČR bez DPH
..................................................................................................................... 2 147 825,00 Kč
DPH 21,0% ..................................................................................................... 451 043,00 Kč
část ceny za provedení opatření hrazená z dotace MK ČR včetně. DPH
..................................................................................................................... 2 598 868,00 Kč


ČÁST CENY ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ FINANCOVANÁ ÚVĚREM

projektová dokumentace (vč. zajištění přísl. povolení a vyjádření) .................... 250 000,00 Kč
modernizace řídicího systému Sauter, vč. vizualizace
a modernizace systému M+R ......................................................................... 1 200 000,00 Kč
výměna stávajících nízkoteplotních kotlů ........................................................ 2 474 000,00 Kč
provedení zbývajících opatření dle přílohy č.4 ................................................ 5 642 000,00 Kč
část ceny za provedení opatření financovaná úvěrem bez DPH ............. 9 566 000,00 Kč
DPH 21,0% .................................................................................................. 2 008 860,00 Kč
část ceny za provedení opatření financovaná úvěrem vč. DPH ............ 11 574 860,00 Kč
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3.3

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě následujících příloh:

Příloha č.12 - Položkový rozpočet opatření „rekonstrukce střešního pláště budovy „B“
vč. zateplení“, se doplňuje o přílohu č. 12 a) – změnový list č.1 a 2.
jejichž úprava, případně nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

20. Závěrečná ustanovení
4.1

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž 2 originály obdrží objednatel
a 2 originály obdrží dodavatel.

4.2

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

4.3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen bez výhrad po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svými podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za Dodavatele:

Za Objednatele:

________________________
ENESA a.s.
Ing. Ivo Slavotínek
předseda představenstva

________________________
Národní divadlo
prof. MgA Jan Burian
ředitel ND
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