PRVNÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2019 č. SD 251/2019
na kompletní rekonstrukci stavby
„Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní"
Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972v
Bankovní spojení: ............................
Číslo účtu: ............/......
(dále též „objednatel")
a
Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
IČO: 46504621
DIČ: CZ46504621 ^
Bankovní spojení: ............................
Číslo účtu: ................./......
Telefon: +420 ...............
E-mail: ......................
(dále též „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 251/2019
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 07.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž
předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní".
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních
prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a
tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací
podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku - Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL2,
ZL3) součet hodnot všech těchto změn: 688 737,97 Kč bez DPH.
3. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o
dílo. Viz příloha tohoto dodatku - Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZLÍ, ZL4, ZL5) součet
hodnot všech těchto změn: 1 631 508,94 Kč bez DPH.
I.
Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah
prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

K
2.

V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se či. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy
o dílo ruší a nahrazuje textem:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla
ve výši:
Cena bez DPH

23 880 849,26 Kč

DPH

5 014 978,35 Kč

Cena celkem včetně DPH

28 895 827,61 Kč

(slovy: dvacetosmmilionůosmsetdevadesátpěttisícosmsetdvacetsedm korun českých
a šedesátjedna haléřů) včetně DPH.
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění
podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu
realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.
Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce,
dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším
množství či rozsahu.
II.
V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst.
3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:
3.1.3. Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 01 Skladový objekt, SO 02 Jízdárna,
SO 03 Kanalizace a akumulační jímka
(protokolární předání a převzetí díla)
do 10 měsíců od zahájení stavebních prací.
Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 06 Venkovní plocha - příprava
(protokolární předání a převzetí díla)
do 11 měsíců od zahájení stavebních prací.
Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 07 Zpevněné plochy, SO 04 Výběh pro
koně
(protokolární předání a převzetí díla)
do 12 měsíců od zahájení stavebních prací.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona ó registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a
zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně,

♦ ♦ ♦

K
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své podpisy.
Příloha:

Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL2, ZL3)
Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL1, ZL4, ZL5)
V Kladrubech nad Labem
dne 1 1 . 6 . 2 0 2 0

V Chrudimi
dne 08-06-2020

Za PRVNÍJ3ŤAVEBNI CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
Za objednatele
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Za zhotovitele

