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Dodatek Č . 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstru kce parteru - Tyršova ulice“

Město Benešov
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
iČ : 00231401
zastou peno : Ing . Petrem Hostkem, M BA, starostou města
zástupce ve věcech technických: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ TYRŠOVA
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zástupce ve věcech smluvních: Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky
zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

POHL cz, a.s. - O. Z. Roztoky

iČ : 25606468
DIČ : CZ25606468
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. I Č SoB,a.s.
číslo účtu: 4200388669/6800 I 117569233/0300

SLÁ DEKGROUP a.s.
iČ : 46356886
DIČ : CZ46356886
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2314
bankovní spojení: CSOB, a.s.
číslo účtu: 1187671/0300

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako
„smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále také jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 (dále jako „smlouva“), ve
znění Dodatku č. 1 z 12.09.2018, v souvislosti s revokací dodatku č. 1 na základě usnesení Rady
města Benešov a se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), které mají dopad do
smluvního termínu provedení díla dle smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu
5 článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je revokace dodatku č. 1 na základě usnesení Rady města Benešov
č 647-21/2018/RM ze dne 08.08.2018 z důvodu opravy zřejmé nesprávnosti v psaní.
Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 článku I odst. 2) bude celý odstavec nahrazen.

Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:
a. 653.725,91 bez DPH
b. DPH 21 % ve výši 137.282,44 Kč
c. 791.008,35 Kč včetně DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 článku I odst. 3) bude celý odstavec nahrazen.

a) Cena bez DPH 55.267.553,78 Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě šedesát sedm
tisíc pět set padesát tři korun českých sedmdesát osm haléřů)

b) DPH 21 Q/ ve výši 11.606.186,29 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set šest tisíc sto
osmdesát šest korun českých dvacet devět haléřů)

c) Cena včetně DPH ve výši 66.873.740,07 Kč (slovy: šedesát šest milionů osm set
sedmdesát tři tisíce sedm set čtyřicet korun českých sedm haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

3. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které mají dopad do
smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu
víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnových listů č. 4 - 9, které tvoří společně
5 aktualizovaným podrobným harmonogramem výstavby přílohy tohoto dodatku.

4. Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:
d. 1.059.019,37 Kč bez DPH
e. DPH 21 % ve výši 222.394,07 Kč
f. 1.281.413,44 Kč včetně DPH

5. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za dílo, platebnípodmínkyje následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 56.326.573,15 Kč (slovy: padesát šest milionů tři sta dvacet šest tisíc

pět set sedmdesát tři korun českých patnáct haléřů)
b. DPH 21 % ve výši 11.828.580,36 Kč (slovy: jedenáct milionů osm set dvacet osm tisíc

pět set osmdesát korun českých třicet šest haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 68.155.153,51 Kč (slovy: šedesát osm milionů sto padesát

pět tisíc sto padesát tři korun českých padesát jedna haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“);

6. Vzhledem k tomu, že předmětné vícepráce mají dopad do smluvního termínu provedení díla,
dohodly se smluvní strany na úpravě doby plnění, přičemž nové znění článku 3 odst. 3.1
smlouvy — Doba plněníje následující:
„Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované
zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne
doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště
objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně
provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 430 dní ode dne předání staveniště (limitní
termín).“

7. Přílohu tohoto dodatku tvoří podrobný harmonogram výstavby, aktualizovaný s ohledem na
úpravu smluvního termínu provedení díla v důsledku realizace víceprací.
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If.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2,
zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
. Příloha č. 1: Změnový list č. 4
. Příloha č. 2: Změnový list č. 5
S Příloha č. 3: Změnový list č. 6
. Příloha č. 4: Změnový list č. 7
. Příloha č. 5: Změnový list č. 8
. Příloha č. 6: Změnový list č. 9
. Příloha č. 7: Podrobný harmonogram výstavby

Za objednatele: 2 2 1O 2018 Za zhotovitele:

V Roztokách dne 2 11 2018

POHL cz, a.s.
.

“I Nádražní 25
OIL 252 63 ROZTO<y
Tel.2233089411
iČ: 256Q646 DIČ; C5Q6468

V Benešo

Ing. Pet
starosta
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