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Dodatek č. 2
i

Smluvní strany

1.

a

2.

ČI. 1

ČI. 2

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

1

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1. 
Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 7 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

TOP SERVIS, s.r.o.
se sídlem Bayerova 798/29, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 25349490
DIČ: CZ25349490
zastoupená Petrem Šebelou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Kateřina Šmolková, office manager 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Česká spořitelna,, a.s.
č.ú.: 5880067379/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 28118 
(dále jen „zhotovitel“)

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2020 na provedení díla
„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ 

v Novém Městě na Moravě - část VYBAVENÍ INTERIÉRU“,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7.2021

( dále jen jako „smlouva o dílo“).
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Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

Příloha č. 1 tohoto dodatku a současně Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Změnový list č. 2

V Novém Městě na Moravě V Brně

14. 07. 2021 dne dne

Za zhotovitele:

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 2 souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku č. 2 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 2 strany textu a 
jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 13. schůzi dne 30.9.2019 pod č. usnesení 5/13/RM/2019.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
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r Bayerova 29, 602 00 Brno 
IČO:25349490, DIČ: CZ25349490 

oddíl C, Vložka 28118
Tel.: +420 541 214 445, Web: top-servis.cz

Za objednatele:

................

Michal Šmarda
starosta

servis.cz


Stavba:

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 1 8.821.936,- Kč bez DPH
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7.

1/2

Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben l.ZŠ 
v Novém Městě na Moravě - část VYBAVENÍ INTERIÉRU

Objednatel:
Zhotovitel:
TDS:
Termín stavby:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
TOP SERVIS, s.r.o.. Bayerova 798/29, 602 00 Brno
ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě 
15. 10.2020-30. 11.2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2020

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Úprava parametrů položky M/7 - boční desky stolů budou namísto požadované tloušťky 22 mm provedeny 
z LTD tl. 18 mm (což je stále plně dostačující tloušťka), dodavatel navíc dodá krycí plexiskla na pracovní 
desky stolů-jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek

Úprava parametrů položky M/14 - pracovní stůl bude mít kvůli lepší průchodnosti v jeho okolí základní 
délku 275 cm s tím, že požadované délky 300 cm bude možno dosáhnout použitím dodavatelem doplněných 
sklopných částí - jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek

Úprava parametrů položky M/24 - výška nízkých skříní bude 90 cm místo požadovaných 100 cm kvůli 
lepší vizuální návaznosti na vysoké skříně v setu s tím, že navíc budou tyto nízké skříně doplněny o další 2 ks 
volných polic - jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek

Úprava parametrů položky M/24a - výška nízkých skříní bude 90 cm místo požadovaných 100 cm kvůli 
lepší vizuální návaznosti na vysoké skříně v setu s tím, že navíc budou tyto nízké skříně doplněny o další 2 ks 
volných polic - jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek

Úprava parametrů položky M/27 - namísto masivního dřeva (dodavatelem uvažované měkké dřevo - smrk) 
bude použita slepovaná překližka z tvrdého dřeva, která bude trvanlivější, s menším rizikem kroucení - jedná 
se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek

Úprava parametrů položky M/49 - namísto „Vycpaného preparátu - vlaštovky“ bude dodán „Vycpaný 
preparát - volavka“ - jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
Úprava parametrů položky M/59 - bude dodána novější sada PASCO Senzorikum, která už je kompletně 
bezdrátová (tedy i s bezdrátovým senzorem pohybu a magnetického pole namísto požadovaných drátových), 
takže už nepotřebuje Smart Gate Systém a bezdrátové rozhraní Airlink (dříve nutné součásti pro drátové 
senzory), neobsahuje už ani dříve potřebný Bluetooth 4.0 adapter, nové provedení zjednodušuje práci 
s experimenty a umožní například provádět několik experimentů zároveň - jedná se o záměnu za kvalitativně 
stejný nebo lepší výrobek



Tabulka Více a méněprací
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Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

Vypracoval:
Datum:

Ing. Jan Červinka - TDS
13. července 2021
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