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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č,.0049 / 0 / ol{I / 16

LlnavÍeĺ;á podle ustanovení s 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., občansĘzákonĄ
v platném zněni (dále ien rrobčansĘzákoníkś')

I. Smluvní stÍany

Městskííčást Pľaha 5

MC05X00ilYCE

náměstí 14.Íijna1'381'/4,PSČ150 22,Praha5 - Smíchov
IVIUDľ. Radek I{Jíĺna,stafosta
000ó3ó31

c200063631
Česká spořitelna a.s.

1.1.

1.1.

1.3.

Obiednatel:
se sícllem:

zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen,'objednatel')

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručeníĺnomezeným
se sídlem: Libocká 685/43d,1ó1 00 Pralra ó

zastoupená: FĺIipZábrans$,iecĺnatel
ICo: 4803ó315
DIČ: CZ4Ba3$1'5
bankov oB, a.s.

č.účtu

(dále jen ,,zhotovitel", na straně druhé)

osoby opľávněné iednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věceclr smluvníclr: NĺUDľ.Radek l(línra' Staľosta NtČPľaha 5

ve věceclr admini stľativně-teclrnicĘch:
Ing. Jan oru maietku a

inr.estic,

e-mrul

1,3,2, Při opeľatĺvnímteclrnickéĺnřizení činnosti na staveništi, potyÍzoYání pľovec1enýclr
pncí, zápisů r.e stavebním cleníku, oclsoulrlasor'ání výše faktuľ, potvrzování
pľotokolů o pi'edílĺría pĺevzetíclíla zastupuje ob|ec1ĺratele JitYí TilšeľoľĺlÚľĺČ
Pľal_la -5, tel. ĺrebo Pavel Vokoun
oN'tr ÚN'tČ Pľalra 5, tei

L.3.3. Za zhotovitele
r'e r.ěcech sĺnluvĺríclr:T]ilip Záłxalrský, iec1natell
l'e věceclr technickýclr: F|lip Zábnĺrský, jeclnatel
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2.1.

2.2.

3.1

3.2.

3.3.
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I,3,4. Pĺ'i opeľativĺrím teclrnickém ŕízení činnosti na staveništi, potvtzování pľor.eclenýclr
prací, záptsů ve stavebním deníku, odsoulrlasování rryše faktuľ, potvľzování
pľotokolů o přeclání a př'evzetí díla pľovádí stavbyvecloucí Filip Zábnĺslý.

II. Úvodní trstanovení

Výše uvedené smluvĺrí Stľany uzavř'ely dne 31.10'201ó Smlour.u o dílo č.0049/0/oIvÍI/16
na rea\izaci l.eř'einé zakázky s ĺrázvem ,,Výměna oken dvoľní fasády VŠN,tV\iP, U
Santošky 1'093/17, Praha 5" (clále jen ,,Smlouva') a obieclnate\ se zaváza| za toto dílo
ulrradit sieclnzrnou cenu ve rýši 3.098.540,- I{č bez DPH, tj.3.749.233,40 Kč včetně
DPH.

Tento clodatek č.2 se uzavítá z clůvoclu ĺrezbytnélro pľovec1ení *, pÍíloze č. 1uvec1enýcl_l
změn stavebníclr pľací a doclávek, kteľé ĺrebyly obsaženy v půr'oclĺríclr zaclávacícl'l
poclmínkáclr, a iejiclr potĺYeba vznikla v prubělru pľor'áděĺrí díla a ryto pľáce isou nezbytné
pľo dokončení původníclr ptací c1íla. Jedná o změny, kteľé obiec1natel jedna|ící s náležitou
p éčí nemolrl p ĺYe dvíc1at.

III. Předmět dodatku

Př'eclmětem doclatku ie úpľava CeÍ'|y za' pľovedení v pÍíloze č. 1 uvecleĺrýclr stavebníclr
ptací a cloclávek, kteľé nebyly obsaženy v půvoclních zadávacíclr pocĺmínkáclr, a jeiiclr

potřeba vznikla v prribělru pľovádění díla a Ęto pľáce isou nezbytné pľo clokončení
půvoclních pľací díla'
S odkazem na čl. 10. odst. 10.2. Smlour'ry se Smluvní Stťany clolroclly na uzar.i'ení tohoto
clodatku č. 1', iímž Se upľavuje ľozsah stavebníclr pľací, o položky, kteľé isou
specifikovány v pĺíIoze č. 1 tolroto dodatku č. 2 a tomu odpor'íclající ponížení ceny.
Smluvní stťany se clolrodly, že seznam podklac1ů specifikující př'ec1mět, ľozsah a způsołl
pľováclění clíla uvedený r'e druhé větě čl' 3' odst' 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující
bocĺ 4. s násleclu|ícím

',4. 
Poksoý roęoťeĺ t,ĺcepracĺ ď néĺląłucĺ ŕuoĺ.eĺý i7lěnoýnl ljÍtenl."

3.4. Smlur.ní stľan1, se cĺolroclly' že čl. 3. odst. 3.2. poslední věta Sĺnlouvy se ruší a ĺralrľirzuje se
náslec1uiícím zněním:

,.L'jše ĺĺt'edené dokunleú1l bod ĺ . ai1. ttoíĺ Pĺíblyl ĺ łf4 a jsolĺ uedĺůnl soűĺjsĺĺ ŕéŕo snĺloĺlty."

3.5. Smluvĺrí straĺry se clolrodl1,' žę čl.7. oclst. 7.1. Snrloulry se ruší a nahrazuie se ĺrásleclu!ícíĺn
zněĺrím:

71

Celkottj ĺ:eiltl łď ĺ'ĺidaě płw'edeté a pĺvdané dĺk dlr t'laukl 3' je sĺaĺnl'eua lv słĺyillĺ ýkouł ć.

526/ ĺ 990 Sb', o cetátl.l, l'e ęňĺúpoidejśĺr'll pĺudpisů, dollodolĺ słłllĺlylĺtll ĺĺrat ł ĺliĺlĺ:

Iu'esĺin - nlł beąDPH: 2 957 502,1ĺ I'G
(ĺ/ol.,y: dlunliliőuydeľéberyłde'rűĺsednĺisĺĺpěŕrĺĺll,d konlll ,|e'ĺĄýtll ĺ1fŕi,vĺjednd llłlćĺi be1.DPH)

(\.lľ,lltł - L:DĹł t)ťł'l)PLĺ: / 27 731,- IQ?

(s/ol,y: juluo.ĺĺod lurvĺydłlti'rí''ĺednl'ĺtĺtĺinŕĺty,ĺi kołłĺll ,il.rkýth ha; DPÍl)
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Celkotłi rcm beąDPH: 3 085 236,1ĺ Kć
(łkljl: ĺŕinliliőĺl1lołnduĺiĺpěŕtishdt,ěłĺětŕiceĺšest koľĺĺĺl hsĄýll čĺ;yŕice|edu llabĺů be1DPH)

Sĺnluvní Stfalry se clolrocll, že č|. 7 ' odst. 7'3. Sĺnlour'ry se ruší a nahľazuje se ĺrásleclujícíĺrr
zněním:

/1

Celu ąa dĺk ĺnedeuá ľ bodě 7.1. ftn Snbĺĺljlje ceuolpodlł ýuaęlé ľabĺdk7l {loÍouiĺelł ąe tĺue ĺ /.10.
20/6 d ry drc 6'3.20'ĺ7 ĺl ąłhłalie l'eškeń uÍné niźkladj k ŕĺidllénľpruľedeuĺ dĺ/a. Cena ąa dĺln1e
ĺŕdlloteua jako koueĺĺui ł llýý.íe pŕĺpusttlĺi."

3.7. Smluvní Stľany se dolrodly, že seznam příloh Smlourry se ľozšliuje o novou přílolru č. ,ĺ
tak, že prYílolry Sĺr_lloułry jsou nově rrásleclující:

P íÍ k h ą ĺl.'ĺ : Z a d ĺi ua cĺ p łuj e k to ľĺi d o k m e üłce
Pĺĺlolla ĺ. 2: Podrvb@ polł$oý łv'Ęoĺeĺ ęracorulý ifloŕol,iĺehłl
Pŕĺbhd ĺ. ): Pldĺĺý dok/łd o pojišŕělĺí iloŕouiĺele m odpotlídnosĺ 4a škodll ęiisobetoĺł jello ĺ|illĺlosĺí
l, tolĺli.rbłŕi s plĺńuĺnl ŕéto ĺnlbny o dĺk
Pŕĺklld ć.'l: PolłĘkoý rupoĺet uĺąłucĺ a ľłléúpracĺ ęmnľdĺľi łlloĺoúŕebn (ąněmý liĺ )

3.9. ostatní ustanovení Sĺnloułry zűstás,ají tímto c]odatkem neclotčena. V zl.timu rryloučeĺrí
pochybností Smluvní stľany ýslovně uvádějí, že ner,ryplyr.á-li z ustaĺrovení Smlour,y
r.yslovně iinak, zalrľĺruie pojem ,,pÍáCe" také nréně pľáce a vícepľáce dle tolroto c]odatku č.
2 Sĺnlour.y.

IY, Zápércčná rrstanovení

4, 1'. Snrlur.ĺrí stfaÍry prohlašuií, že si tento doc]atek pr:ečetly, že byl uzavřen po vzájemnéĺrr
pľojeclnání poclle jejiclr ptavé a svobocJné vůle, uľčitě, vážně a sľozunriťelně, nikoli v tísni
za náp adĺrě nerýhoc1ĺrýclr poc1ĺníĺrek.

4.2, Teĺrto clodatek nab1r.á platnosti clnerrr Ielro poclpisu oběĺna sĺnluvĺrínri stľanaĺni a
účinnosti clnem jelrozveiejnění vRegĺstru smluv vě sm1,5|g zákoĺla č.310/2015 Sb., o
zvláštníclr poc1nrínkáclr účilrnosti něktěých Smlut, ur.eřeiíiování těclrto smluv n o ,.grĹr.-l
Smlut, platnérn znění.

4. 3, Smlur.ĺrí stľany {slor'ně soulrlasí s tíĺn, aby tato sĺnlourrir b1.la zr'ei-ejněna r, ľegistru stnlur.
za poc1nrínek zákona č.340/2015 Sb., o zvláštníclr poclmíĺrk1rch účinĺrosti někteýclr
snrluv, uvei'ejňor'áĺrí těclrto sĺnlur. a o tegistrtr Smlut, r'e zĺrěnípozclěišíclr přec1pisů, c1o 30
clrrů ode cine poclpisu smloulry poslec1ní smluvĺrí Stľanou. Sĺnluvní Stfany soulrlasí se
zveř'einěĺrím slých osobníclr úclajů ve smlouvě, kteľá buc]e zl,ei'einěnzr v ľegistru Smluv
poc1le věty pĺvĺrí. Smlur.ní Stľany pľolrlašu|í' že skutečnosti obsažeĺré ve sĺnloul.ě
ĺrepor'ažu|í za obclrodĺrí tajenstl.í ve Smyslu \ 504 občanskélro zákoníku a uc1ěluií svolení
k jejich užítí ll zvei'einěĺrí bez stanovení iakýclrkolrr. c1alšícl'l poc1ĺníĺ-rek.

4, 4. -ľento 
c'loc1atek byl rrylrotĺ>r.g11 1, pěti steinopisech, z, ľichż _ł r.ŕtislq, r>bc1rží ol;jec1natel zr

I zhotor.itel.

-)
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4.s

V Pľaze dne

za objednatele'
MUDĺRađekKlíma,
staľosta ľĺČpĺana 5

vz' Martin Slabý
1. zástupce staľosĘ

Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č.131/2000 Sb., o lrlavním městě
Ptaze, ve znění pozděišíclrprYedpisů, poťvľzuje,žebyly splněny poclnrínĘ pľo platnost
pľávního iednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČč.12/318/ż017 ze dne
1,5.3.2017.

?-7 'íJ3" 2ł',7

Y Ptazeo," !.l. .Ś ,. lo $

DEREZA, s.ľ.o.
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