
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 
"Rekonstrukce interní MOJIP"  

(dále jen „dodatek“) 
uzavřené v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v 

platném znení 
 

I. Smluvní strany 
 
OBJEDNATELEM:  
  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., 
  nemocnice Středočeského kraje 
  Máchova 400, 256 30 Benešov 
  IČO: 272 53 236 
  DIČ: CZ27253236 
  zastoupená ředitelem MUDr. Roman Mrva   
(dále jen „objednatelem“) 
 
a 
 
ZHOTOVITELEM: 
     BDS Benešov s.r.o. 
                              Sídlo: Dlouhé Pole 35 
                              256 01 Benešov 
        IČ: : 272 38 717 
         DIČ: CZ27238717 
                            Bankovní spojení: ČS a.s. Benešov    
                           č.ú. 0528224379/0800 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze oddíl C, vložka 106790 

  zastoupenou Davidem Božovským  
 (dále jen „zhotovitelem“) 
 
Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy „Rekonstrukce interní MOJIP“ 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 1.12.2017 č.j. R-32/12-2017 a číslo 
smlouvy 0466/2017 (dále jen "smlouva") následovně: 
 

II. Předmět dodatku 
1. Předmět díla se rozšiřuje o: 
 
Práce nad rámec SOD dle změnového listu ZL2 
 
2. Podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě je položkový rozpočet ( změnový 
list č.2 ), který je přílohou č.1 tohoto dodatku.  
 

III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění předmětu tohoto dodatku: 
 
Termín dokončení dílčí části - dokončení stavby   30.6.2018 
 

III. Cena díla 
 
1. Cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku upravuje takto: 
 



 Cena díla dle Smlouvy o dílo činí bez DPH   11 073 025 Kč 
 
 Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 bez DPH        1 391 788 Kč 
 
 Cena prací dle tohoto Dodatku č.2 bez DPH            180 240,30 Kč 
  
 Cena díla celkem včetně tohoto dodatku bez DPH       12 645 053,30 Kč
   
 
2. Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku je rozepsána do položek 
prací, dodávek a do řemeslných oborů v podrobném položkovém rozpočtu (výkaz 
výměr), jež tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran 
a uzavírá se na dobu neurčitou. Ostatní ujednání se nemění. 
 
Přílohy: 
Příloha č.1 – položkový rozpočet 
 
 
 
V  Benešově dne ............................                   V  Benešově dne ............................ 
 
 
 
 
 
 ………………………………….. …………………………………. 
 za objednatele za zhotovitele 
 MUDr. Roman Mrva David Božovský 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. BDS Benešov s.r.o. 


