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SMLOUVY O DÍLO

č. 743/2017/OIR ZE DNE 06.1 1 .2017

I.

Smluvní strany

l. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 F renšíát pod Radhoštěm

Zastoupen: Mgr, Zdeňka Leščišinová, starostka

00297852
IC:V

DIC: CZ00297852

Iăankovní spoj ení: Komerční banka, 84 S,

Císlo účtu:

(dále jen „Obj ednatel“)

2. COMMODUM, spol. g 110.

Se sídlem: Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice

Milanem
Zastoupena: Zezulkou, j ednatelem

IC:V
46577238

DIC: CZ 46577238

l? ankovní spojení: Komerční Banka as.

Cí slo účtu:

Zapsána V obchodním rej sLříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, Oddíl C, vložka

33l 8

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu S ustanovením Čl. XVIII. bod Il smlouvy 0 dílo č,743/2017/OIR Ze dne

06.11.2017 a jejích dodatkű č, l a 2 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 3 na realizací

Veřejné zakázky S názvem „Snížení en ergetické náročnosti přístavby radnice ve Frenštátč

pod Radhoštěm 3“ (dále jen „dodatek“).

II.

Na základě změny rozsahu díla, která je specíñkována ve změnovém listu č. 3 (příloha č,1) il

V položkových rozpočtcch tohoto dodatku (příloha č, 2) a v souladu čl, IV bod Il a čl. V bod

3 písm. a), b) smlouvy 0 dílo byl a sjednána změna rozsahu, ceny
a termínu dokončení

realizace díla takto:



l. Ustanovení čl. IV. bod smlouvy O dílo se mění takto:

Zhotovitel SC zavazuje provést dílo VC lhůtě do 225 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště Iz] nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli bez vad m

nedodělkú. Předání staveniště proběhne V březnu či dubnu 2018, a to v závislosti na

klimatických podmínkách

24 Ustanovení čl, V odst. l smlouvy O dílo se mění takto:

Cenpza provedené dílo je stanovena dohodou smluvních strana 'a činí:

Cena dle smlouvy
Dodatek č.3 č.3

vč, dodatku č.1,2

Cena vč. dodatku

Cena bez DPH 22 013 946,64 Kč 484,45 Kč 22 013 762 19 Kč

DPH 21% 4 622 928,80 Kč -38,70 Kč 4 622 890,10 Kč

Cena vč. DPH 26 636 875,44 Kč -223,15 Kč 26 636 652 29 Kč

Obj ednatel prohlašuje, že plnění, ktere' je předmětem této smlouvy, nebude sloužit

výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedene' plnění bude aplikován režim

přenesení daňové povinností dle § 923 zákona č, 235/2004 Sb., O daní Z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový

doklad se všemi náležítostmi. Daň odvede obj ednatell

III.

l. Tento dodatek byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm konaném dne

19,9.2018 US“. č.2336/94/RM/2018

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je osobou, která má podle zákona

č, 340/201 5 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (dále jen zákon 0 registru smluv), povinnost tuto smlouvu

zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní Strany dále prohlašuj í, že smlouva

obchodníneupravuj e tajemství.

3. Ostatní ustanovení smlouvy 0 dílo, pokud nej sou dotčena tímto dodatkem, se nemění a

Vzůstávají platnosti.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

a účinností dnem v smluv,jeho zveřejnění registru
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5, Smluvní strany výslovně prohlašuj í, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání 8 podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně,

nikoliv Za nápadně nevýhodných podmínek, a S jeho obsahem souhlasí, což stvrzují

svými podpisy

G ,A 1 l

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne“. :4 .743 V!)

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Leščišinová an Zezulka

Město
nmtušmdpootumhoštěm

nám. Míru l v :su s .'Po, 7.51, ?I
744 01

Frenštát pod Radhoštěm HM
a

er::

1Č0100297S'52,QlČ:CZÓ(1297257 rr. 'i EZ*- ::v

Přílohy: l. Změnoěý list Č. 3

2. Sestavení ZL Č. 3rozpočtu
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