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Evidenčnı císlo Zhotovitele

Evidenční cıslo Objednatele

A/17/004

DODATEK Č.

1

ke smlouvě O dílo
Město Vyškov
Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov

Sídlem:

Zastoupené
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Karlem

Goldemundem, starostou města

00292427
CZ00292427

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
(dále jen Objednatel)
na

Zhotovitel

JIMI Electronic Solutions, s.r.o.
5

Sídlem:

Butovická 296/14, Jinonice 158 00 Praha

Zastoupený:
ve věcech technických:

Ing. Jirım Víntrem, jednatelem společností
ırı

03574474
CZ03574474

IČ:

DIČ:

Dznkøvní spøjęni:
Zapsaný V Obchodním

rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Brně
spisová Značka: C 85485
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona

č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu O dílo tohoto
znění:
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L1.

Článek I. Prohlášení stran

Smluvní strany prohlašujıﬂ že dne 7.4.2017 uzavřely smlouvu O dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele stavbu „Rekonstrukce domu Žižkova 1, 3, 5 Vyškov“. Po dohodě smluvních stran a
V souladu S odstavcem 1.2. a 1.7. článku II. a v souladu S odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy O dílo se tato
smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

II.1.
II.2.

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 8, které jsou přílohou
tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádné-mu dokončení díla speciﬁkovaném ve článku I. smlouvy O dílo.
Odůvodnění změn:

v
Z důvodu nutnosti provedení dodatecnych
pracı,
ı

v

I

ı

v

ktere nebylo mozno pri uzavrenı smlouvy zjistit, dle ustanovenıı
IV odst. 4.4 smlouvy O dílo a v souladu S Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasovánı7
změn předmětu díla uvedenou v příloze číslo III. smlouvy O dílo, že budou realizovány následující vícepráce. Nad
původní rozsah díla bude provedeno statické Zabezpečení objektu, úpravy části ponechávané hraniční zdi,
stavební úpravy rekonstruované části objektu na základě požadavku objednatele a úpravy neúnosného podložıı
čl.

I odst. 1.2.2,

nv

ı

čl.

parkovací plochy ve dvoře.
IL3.

Jedná se O dodatečné stavební práce jejichž změna jejíž potřeba vznikla V důsledku oko/nostıj které Objednatel
jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15
Z ceny díla. (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Pro Změnu technologie
provedení střech byl aplikován § 222 odst. 7 zákona citovaného v předchozí větě.

II.4.

Podrobná speciﬁkace,

%

dodatku.

tj.

popis změn, je uveden ve změnových listech

Č.

1 až

č. 8,

které tvoří přílohu

I.

tohoto

Článek III. Cena

III.1.

V souladu se Smlouvou dílo a na základě objednatelem

uvedená v čl.

IV.

Cena výše uvedené smlouvy O

dílo,

odsouhlasených změnových
zvyšuje O částku ve výši

listů č. 1

až

č.

8 se cena

díla

1,494.209,51 Kč bez daně z přidané hodnoty
III.2.

Specifikace zvýšení ceny díla je uvedena v po/ožkových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů
Č. 8 a které tvoří přílohu I. tohoto dodatku.

III.3.

Na základě článku II. tohoto dodatku se Článek IV. smlouvy O

dílo ruší a

č.

1 až

nahrazuje se novým zněním takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

4.1.1.

29,051.565,00 Kč
(Slovy: dvacetdevětmilionůpadesáUedentisícpětsetšedesátpět korunčeských)

Článek IV. Doba plnění

IV.1.

Z důvodu víceprací a změn popsaných V dokumentu s názvem: Zdůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění
předmětu díla, který je přílohou č. II tohoto dodatku, se na základě dohody smluvních stran ruší znění odstavce
2.2.3. a 2.2.4. článku II. smlouvy O dílo a nahrazuje se novým zněním takto:
2.2.3

provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připraveni dﬂa k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.2.4. tohoto článku

2.2.4

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků)

tj.

do dne 14.2.2018

nejpozději

Í
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do 28.2.2018

Článek

V.

Závěrečná ustanovení

V.1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem Zůstávajii nadále platná a účinná.

V.2

Tento dodatek je vyhotoven ve

V.3.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto

4 stejnopísech, Z nichž 2 obdűí Objednatel a 2 Zhotovitel.
přı'lohy:

Příloha

I.

Změnové listy č.

Příloha

II.

Zdůvodněni potřeby prodloužení termínu plnění předmětu díla

1

až č.

8, vč.

položkových rozpočtů

I/.4

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašujh že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a
srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

V.5

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo bude zveřejněn v souladu S právem České
republiky, Zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv), v platném Znění. Zhotovitel prohlašuje,
že Žádná Ze skutečností v tomto dodatku uvedených neníjeho obchodním tajemstvím.

V. 6

Tento dodatek

Č.

dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
Tento dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních

1 ke smlouvě O dílo nabývá platnosti

dnem Zveřejnění V registru smluv.
obou smluvních stran.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích
(obecní zřízení), v platném znění
Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 68. schůzi Rady města Vyškova, konané dne
11.12.2017 usnesením č. 3573-06.
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Ve Vyškově dne

12.

2017
.

Ve Vyškově dne

...........

ŽO 4;

,

......

I ııııı ıııı

za ohjeniçiànıe

V/

.

Ing. Karel Goldemuıíd
starosta města Vyškov

Ing

1

vıťeıe

Jiří Vinter

jednatel společnosti
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