
č. smlouvy objednatele: OSM/I6/1925/OSL
ev.č.. 62401/17 - MUTU

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/16/1925/OSL, ev.č. 76871/16-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1.

1.1

1.2

Smluvní strany :

Objednatel :
Zastoupený:
Sídlo:

IČO:

Město Turnov
ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov 
Antonína Dvořáka 335, Turnov, 51101 

276227 DIČ:

na straně jedné
dále jen objednatel

Zhotovitel :
Zastoupený : 
Sídlo:

IČO:

ELTES s.r.o.
ing. Martin Škába, jednatel
Poděbradská 56, 198 00 Praha 9

61504513 DIČ:

na straně druhé
dále jen zhotovitel

CZ00276227

CZ615045 13

2. Předmět dodatku ě. 2:

2.1 Předmětem tohoto dodatku č.2 jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla a které nebyly obsaženy 
ve výkazu výměr. Jedná se o potřebu ještě jedné sady optických převodníků a potřebu stavebně upravit dutinu 
pod podlahou Romantického paláce. Po dohodě obou stran se mění cena díla: „Hrad Valdštejn - rekonstrukce 
zabezpečovacího systému".

3. Cena díla :

3.1 Původní cena díla:
3.2 Vícepráce:______
3.3 Nová cena díla: 604 715,69 Kč (bez DPH)

4. Závěrečná ustanovení:

4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 

což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
4.5 Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 

v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha: Změnový list

V Turnově dne: V Turnově dne: 25. 10. 2017
Za zhotovitele:



Hrad Vaidštejn - rekonstrukce zabezpečovacího systému

Změnový list

1, Chybějící jedna sada optických převodníků

č
Vaidštejn
Zkrácený popis M.j. Množství

Jednot.
cena(Kč) Celkem

1 Sada optických převodníků ks
2 Montáž ks

Celkem;

2. Úprava dutiny pod podlahou Romant.paláce

Vaidštejn
Č Zkrácený popis M.j.

Práce celkem
Bourací práce

1 vybourání stávající cihelné dlažby m2
2 rozebráni podkladu pod cihelnou dlažt m3
3 likvidace suti m3
4 zásyp m3

Stavební práce
5 ŽB desky m3
6 zdivo pilířů m3
7 výztuž 10505 t
8 geotextílie m2
9 pokládka cihelné dlažby do mal.lože m2
10 osazení el. Krabice 180*180 ks
11 osazení chrání 0 40 mm m

Přesun hmot
12 přesun hmot t

Pomocné práce
Pomocné práce h

Rekapitulace:
Chybějící převodník
Úprava dutiny v podlaze Rom.paláce
Celkem:




