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DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DĺLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení ~ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník‘)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem — starostou města Blansko
IC : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.:

Ing. Eva Laštuvková,

(dále jen „objednatel“ či „stavebník‘)

a

Zhotovitel : JICOM, spol. s.r.o.

Sídlo : Jarní 898/50, 614 00 Brno
Zastoupený : Petrem Zedníkem, jednatelem
Zápis do OR : KS v Brně, oddíl C, vložka 11604
IC : 49432095
DIČ : CZ49432095
Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Anton Matula, vedoucí výrobního oddělení
(dále Jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku
Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2018/001089/INVIDS/SVO ze dne
27. 02. 2018 na stavební práce s názvem:

“Blansko, ul. Komenského - Brněnská, veřejné osvětlenĺ“
jejímž hlavním účelem je realizace nového veřejného osvětlení (včetně demontáže stávajícího) při ulici
Komenského v Blansku.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst.
18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu
okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností‘ vzájemné dohody obou
smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto
dodatku.

2.1. 5 ohledem na koordinaci s probíhajícími stavbami v předmětné lokalitě a uvedení stavby
do užívání, se smluvní strany dohodly na úpravě dále uvedených termínů plnění definovaných v článku
IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, přičemž dřívější plnění je možné:
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Dokonče4lí stavebního díla (stavebních prací) do 30. 09. 2018

Dokončení díla do 03. 10. 2018

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO se nemění.

22. S ohledem na výskyt nutných víceprací ve výši 24.451,00 Kč dochází o nárust ceny díla
024.451,00 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo
Č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018, která činila 689.010,00 Kč bez DPH, ve znění
dodatku č. I ve výši 695.938,00 Kč, bude nově činit 720.389,00 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo Č. 2018/001089/INV/DS/SVO, ve znění dodatku
Č. 1, se nemění.

Ill. Závěrečná ustanovení
3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem
dodatku č. 2 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy Č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018 ve znění dodatku
Č. 1, k nimž se vztahuje tento dodatek, zustávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí
s uveřejněním tohoto dodatku Č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu
se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)
a zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu.
V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údaju objednatel nejpozději do 30 dnu
Po uzavření tohoto dodatku Č. 2.

3.5. Tento dodatek Č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 86. schuzi konané
dne 25. 09. 2018, usnesením č.~5

IV. Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:

Změnový list (jehož obsahem je položkový rozpočet více-prací)

V Blansku dne ~‚1Ů. ~ V dne 03 -10- 2018
Za objednatele Za zhotovitele

Město Blansko JICOM, spol. s.r.o.
Mgr. Ivo Pol Petr Zedník
starosta mě~ jednatel společnosti
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Výkaz výměr vč. montáže B‘ansko, uL Komenského-Brněnská DPS 1112017

Veřejné osvět‘ení - změnový Ust

MATERIÁL DÉLKO VÝ A KUSOVÝ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
SP 200 na sloup ks 1
Trubka ocelová DN63 m 6
Spojovací materiál kpl 1
Součet

ZEMNÍ PRÁCE
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina tř. 3 m 3
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80 vČ. hutnění tř. 3 m 3

Oprava kanalizace -vyříznutí betonové roury
DN16O+likvidace, montáž a dodávka kanalizačního
potrubí plast. 0N160, napojení na stávající potrubí kpl 1,0
Ochrana kabelu v dl.3m nad plynovým potrubím -

montáž a dodávka betonového kabelového žlabu
TK2 S vikem - 6ks kpl 1,0
Úprava kolem sloupů VO (2 kusy) - palisádami a
betonem - osazení a dodávka l6ks betonových
palisád v dl.60-8Ocm, osazení a dodávka 2ks
zahradních obrubníků do betonu, betonové lože
tl.lOOm + KARl síť kolem stožáru, lože tl.lSOmm
zeŠD kpl 1,0
Chránička 110mm AROT m 50
Součet

Celkem 14.09.2018 24451,00
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