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Číslo jednací:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Bmo
Městská Část Bmo-střed, se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
Správa nemovitostí městské části Bmo-střed, organizační složka
IČO: 44992785 “
Zastoupen:

(dále jen „

DIC: CZ44992785

Zhotovitel :
společnost:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
Zastoupen:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: 48qrq28

OSS Bmo, s.r.o.
Holandská 878/2, 639 00 Bmo
46901850
CZ46901850

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 15.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj. :
MCBS/2021/0096875/PISH jejímž předmětem bylo zhotovení stavby „Stavební 9, byt
č. dále jen „Smlouva"), Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti
položkovému rozpočtu, aby oprava bytu mohla být dokončena.
Vzhledem ktomu, že čl. 5.3 Smlouvy umožňuje změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.
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3. Předmět dodatku
Smluvní strany mění čl. 3.1.

původní znění:

„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou
smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) a činí 349 668,92 Kě bez DPH.“

se nahrazuje tímto novým zněním takto:
„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou
smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) a ěiní 377 302,04 Kě bez DPH.“

Smluvní strany mění čl. 6.1.

původní znění:
„6.1 .Zhotovitel předá předmět Díla do 30-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy ,

se nahrazuje tímto novým zněním takto:
„6.1. Zhotovitel předá předmět Díla do 7.9.2021

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění
zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou
anonymizovány.

V Brně dne:0 2 -09- 2021V Brně dne : 0 2 -09' 2021

ZhotovitelObjednavatel

j ’společnost ivedoucí org.složky
Správa nemovitostí MČ Brno- střed

Příloha č. 1 - položkový rozpočet - více práce


