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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 
 
Statutární město Plzeň  
se sídlem:  nám.Republiky 1, 306 32  Plzeň 3 
IČ:   00075370 
Zastoupený:                                  , primátor města Plzně 
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel  
 
a 
TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 
se sídlem:  Vančurova 9/477 360 17  Karlovy Vary  
IČ:   40523284  
Jednající:                                        , jednatel společnosti 
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel  
objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy 
 
1. PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 3. 
2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2018/001385, číslo smlouvy zhotovitele 18-
021), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: Technologický park DRONET - 1. 
Etapa - rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, (rekonstrukce -  Technologický park DRONET - 
1. Etapa – rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni) vznikla potřeba realizace dodatečných 
stavebních prací, méněprací a změn, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce, méněpráce a změny jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání, ceny a rozsahu díla, 
doplněném o vícepráce, méněpráce a změny a to níže uvedeným způsobem. 

 
2. PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy je: 
 

2.1. dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací.  
Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, méněprací a změn, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 
2.2. změna čl. 2.3.6  a 2.3.7. smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy a to tak, že původní text 

těchto článků smlouvy (dle dodatku č. 1 smlouvy) ve znění: 
2.3.6. Do 180 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 80% 

stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla. 
2.3.7. Do 210 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit celkové dokončení 

díla „Technologický park DRONET – 1. etapa“, včetně dodání veškerých podkladů 
nutných pro kolaudaci stavby, tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami  

se ruší  a nahrazuje se níže uvedeným textem: 
2.3.6. Do 30. 9. 2018 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 

80% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny 
díla. 

2.3.7. Do 31. 10. 2018 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit celkové 
dokončení díla „Technologický park DRONET – 1. etapa“, včetně dodání veškerých 
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podkladů nutných pro kolaudaci stavby, tj. celkové dokončení a předání díla 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami. 

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží 

objednatele, jedno zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran. 
3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán 

podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují 

 
Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena víceprací sjednané změnovými listy 
 
 
V Plzni dne 17. 9. 2018    V K. Varech dne 7. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..   …………………………….................................... 
primátor      jednatel 
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Vypracoval zadání: 
Datum zadání: 22.08.2018 

 

KRYCÍ LSST 

Stavba: 18 021-3 DRONET dodatek č.3 
 

 

 

Vypracoval nabídku: Datum vypracování 
nabídky: 22.08.2018 

 

Základní cena: 

Cena - celkem: 777 552,69 

DPH: 163 286,07 

Cena s daní: 940 838,76 

Měrné jednotky: ks 
Počet měrných jednotek: 1 

Náklad na měrnou jedn.: 777 552,69 
 


