DoDATEK č. 2 KE sMtoUVĚ o DíLo
č. zhotovitele: S19-o37-oo70
,,Prodloužení chodníku podél siInice ć,,llll0473ą v Kuníně, lll. etapa"
uzavřený mezi smluvními stranami podle 5 2586 a násl. zákona ć.89/2072 Sb., občanského
zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník") a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména
právních před pisti upravujícíchprovádění staveb, mezi sml uvními stranami

1. obec

Kunín

sídlem: Kunín 69, PsĆ742 53 Kunín
Zastoupení: DagmarNovosadová,starostkaobce
lč:
00600733
Se

D!č:

czoo6oo733

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

účtu:

Číslo

1760145389/0800

(dále jen,,objednatel")

2. sWlETELsKY stavební s.r.o,

SWIETEISKY stavební s.r.o., odštěpny závod Dopravní stavby

Morava
Se

sídlem:

oblast

ostrava:

Zastoupena:

lČ:
Dlč:

Jahodová 60, 620 00 Brno
Suvorovova 538,742 42 Šenovu Nového Jičína

Bc.VladimírLesovský,vedoucíodštěpnéhozávodu
48o 35 599

cz48o35599

Bankovní spojení: ČsoB, a.s.

účtu:

Číslo

2t2269343/o3oo

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,
vložka 8032

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
lng. MĺchalSlanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)
lng. ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Jana Bezděková, technĺk odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Martin Lapčík- rĺ'ýrobně -technický ředitel
Jaromír Jozek, lng. Lukáš Šulák _ stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího
(dále jen,,zhotovitel")

Výše uvedená smlouva se mění- doplňuje takto:
l. Předmět smlouvy
Na základě skutečnéhozaměření stavby ,,Prodloužení chodníku podél silnice č'.lLlo4734
v Kuníně, lll. etapa" došlo k dopočtenírozdílu ve výměrách oproti půVodnímurozpočtu a

doplnění prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a které jsou nutné provést pro řádné
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dokončenídíla, na základě soupisu prací (rozdílov'ý rozpočet), ktený je nedílnou součástítohoto
dodatku č. 2.
lt. Cena díla
Na základě rnýše uvedených skutečnostĹ se v článku ]V. Cena díla bodě č. 1

cena cetkem bez DPH d]e

SoD

z85o 284,59 Kč

n^'łĄ}^l, x í tĄ^' nDLr l.,íl^nĺ.i^^\
Í\^zlą}alu x

'

aś-, 1)-, 1o vx

lĄ^' Í\DLt lrarlíla.^i.a'^^X^+l

ô'o ô7 ř:

Ôŕr

Cena díla dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH

3 616 582,81 Kč

1Eô ,la1 )ô' vx

nDtl -^ll.^-

Cena celkem vč.

DPH

4 376 065,20 Kč

(slovy: čtyřĺmilionytřistasedmdesátšesttisícšedesátpětkorunadvacethaléřů)

'

lll. Závěrečná ujednání

ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
Tento dodatek se Vyhotovuje ve třech stejnopĺsech,

z

nichž objednatel obdržídvě vyhotovení.a

ľ::"':ľ:ľ;'''ffiľ:Tffik*"ou,. an"{6,ł!illĐ,,n

arcn

usnesením

rpil,

Nedílnou součástítétosmlouvy jsou následující přílohy
Příloha č. 1 - soupis prací (rozdílovrý rozpočet)
V Kuníně dne

,b

,ĺĺ,.

ů90

V Šenově u NovéhoJičínadne 26.LL.10L8

(
lng. MichalSlanina

ředitel oblasti

......,..........;.b........,.

Dagmar Novosadövá
starostka obce

objednatel

./

..ý.".....-...
lne. ondřej Matuš

v6doucí odd. přípravy a kalkulací

Zhotovitel
Dodatek č' 2 přezkoumal dne Ż6. t'L.2018 Martin Lapčík- v,ýrobně technický ředitel.

źź-
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@stĺĺ|F,frĘF_slľ.

odálěphý záVod Dopravnĺ stavby M0RAVA
cR _ 620 00 Bĺno, Jahodová 60
lČ:480 35 599, DlÔ: cz480 35 598

ĺ

Po loŽkov'ý rozpočet stavby
Stavba:

0033

ProdlouŽenĺ chodnĺku podél sil. č. llllo4734 v Kunĺně, ll!. etapa

Objekt:

so

Chodníky Kunín' lll. etapa

Rozpočet:

03í8

0í

Rozdĺlový ľozpočet

lČo:

Objednatel:

DlČ:

lČo:

Zhotovitel

DlČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

-90 928,97

PSV
MON
Vedlejší náklady

ostatnínáklady
Celkem

-90 928,97

Rekapitulace daní
Zäklad pro sníŽenou DPH

ĺ5

o/o

czK

SnĺŽená DPH

ĺ5

o/o

czK

Základ pro základní DPH

21

lo

-90 928,97 CZK

Základní DPH

21

o/o

-19 095,08 CZK
-0,95

Zaokrouhlení

-íí0025'00 czr

Gena celkem s DPH

y

czK

Šenově u Nového Jlčína

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUlLDpower

S,

@

RTS, a.s'

dne

26.11.2018

Za objednatele
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