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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve sniyslu ustanoveni § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v
platném znění

ČI. I.
Smluvní strany

l.
Se sídlem:
IČ,
DIČ,
Zastoupená:

Adresa:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:

Česká republika - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
75151472
CZ75151472
plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
ČNB Praha 8, pobočka 701
3509881/0710
Odbor správy nemovitého majetku
974 885 400
271 736 878

e-mail: krpa.osnni.evidence@,pcr.cz
dále jen ,,objednatel"

2.
společnost: ELITT stavební s.r.o.
se sídlem: Údolní 1104/99, 142 00 Praha 4 - Braník
IČ: 064 08 991
DIČ: CZ 06408 991
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281626
bankovní spojení: Raiffesen bank a.s..
číslo účtu: 2739519002/5500
jednající prostřednictvím: - na základě generální plné moci ze dne

01. Června 2021
mobil: +420 702 204 723
E-mail: knizeova@elitt-stavební.cz
na straně druhé jakožto zhotovitelem
dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají tento dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dílo
č.j. KRPA- 173322-10/ČJ-2022-0000MN-S

která byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
ze dne 30. května 2022 pod č. j.: KRPA-173322-3/ČJ-2022-0000VZ-V v souladu s §§ 6, 27
písm. b.) a 3 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a



v souladu s ustanoveníni § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dálejen ,, občanský zákoník").

ČI. III.
Cena díla, termín a místo plnění

Na tyto specifikace byl zpracován oceněný výkaz výměr, který zohledňoval původní
jednotkové ceny VZ MR. Celkové zvýšení akce je o částku 73 399,71 KČ vČetně DPH - viz
příloha.

Smlouva o dílo:
cena bez DPH

dodatečné práce

DPH 21%
cena celkem včetně DPH

cena bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vC. DPH

Celková cena díla cena bez DPH
DPH 21%

Cena celkem za dílo vC. DPH

294 625,19 Kč
61 871,29 Kč

356 496,48 Kč

60 660,92 Kč
12 738,79 Kč
73 399,71 Kč

355 286,11Kč
74 610,08 Kč

429 896,19 Kč

ČI. VI.
Ostatní a závěreČná ustanovení — odpovědnost za vady a záruka

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. l č.j.: KRPA- 173322-10/ČJ-2022-0000MN-S
ze dne .2022, č. SSD: 909 023 329 ,,Havarijní oprava rozvodu ÚT a opravu vstupních
dveří."
Místo plnění: areál Pohotovostní motorizované jednotky, Ďáblická 510/86, Praha 8 -
Ďáblice, objekt nové šatny.

l. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla,
budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých
v cenové hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní
ceny díla. Cena díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude
doplacena zhotoviteli.

Praha Praha

na základě generální plné moci
ze dne 28.07.2021

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství

policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
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