Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení díla

„Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:
mezi těmito smluvními stranami:
1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a
2. zhotovitelem:
Stavební společnost VARO, s.r.o.
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 15072
se sídlem:
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO:
26356503
DIČ:
CZ26356503
bankovní spojení:
ČSOB Cheb číslo účtu 262401752/0300
zastoupený:
Ing. Rostislavem Filipem, jednatelem

Preambule
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při
realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.
S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu
zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.
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Skutečnosti vzniklých při realizaci předmětu plnění:
•

změna v technologickém vybavení objektu

•

koordinace a stavební úpravy s navazujícím projektem vybavení učeben

•

silnoproudé napojení přístavby a vzájemné propojení s metropolitní sítí

Jednotlivé změny jsou popsány a oceněny ve změnových listech. Každá změna je evidována
samostatným změnovým listem a odsouhlasena autorským i technickým dozorem objednatele.
Předmětné změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Článek I. Předmět dodatku
Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla:
Původní znění části odstavce 1. článku VII. ve znění:
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla ve výši:
28 206 452,61 Kč bez DPH;
5 923 355,04 DPH v Kč;
34 129 807,65 Kč včetně DPH.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:
1.

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla ve výši:
29 074 600,29 Kč bez DPH;
6 118 963,05 DPH v Kč;
35 180 266,34 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
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Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném
registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne ………………

V Chebu dne ………………

Digitálně podepsal
Ing.
Rostislav Filip
Rostislav Ing.
Datum: 2022.05.17
14:43:26 +02'00'
Filip
______________________
za zhotovitele
Ing. Rostislav Filip, jednatel

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Antonín
Antonín Jalovec
Datum: 2022.05.20
07:59:59 +02'00'
Jalovec
_______________________
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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