
Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa“

ze dne 01.11.2021

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických
služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a

technických služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: předsedou představenstva

ve věcech technických: vedoucím DaV

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 2173132/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0892/2021, č. zhotovitele
21119-001 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve
zhotovení stavby „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa“. Tato smlouva byla dne 04.05.2022
upravena dodatkem č. 1.

2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku 96 397,10 Kč bez DPH s
ohledem na dodatečné práce vzniklé při provádění díla.



Smlouva o dílo s názvem: Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa strana číslo 1

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je položkový rozpočet s vyčíslením víceprací a méněprací.

II.

Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1., pododstavec 4.1.1. smlouvy o dílo takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
11 773 017,23 Kč

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání,
zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této
smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast
na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, náklady na geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace
pro katastr, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na
zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení
staveniště, náklady spojené s přesunem popelnic v den svozu, náklady se zajištěním informovanosti bydlících
a provozoven o postupu stavby, náklady na umožnění průjezdu zásobování a záchranného systému a dále
náklady se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv
další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

III.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují
svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy schválila rada města usnesením č. 169/2022, bodem
č. 6986, dne 27.06.2022.

Příloha: 1) změnový list vč. rozpočtů

Ve Znojmě dne ………......………..…… V Brně dne ………......………..……

…………….................……… ……………………….................………

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Jakub Malačka, MBA

Starosta města Znojmo předseda představenstva


