Smluvní strany
Objednatel: Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Sídlo: Tyršova 611, 344 01 Domažlice
IČ: 26322994
DIČ: CZ26322994
Zastoupený: Ing. Janem Bendou, Jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-1821990237/0100
tel.: 379 722 389
a
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.
Sídlo Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
IČ : 25200631
DIČ: CZ25200631
Zastoupený: Janem Sloupem, Jednatelem
Bankovní spojení: GE Domažlice
Číslo účtu: 172108-704/0600
tel.: 379 725 909
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2016 na realizaci díla „Malinova hora, stavební úpravy
objektu na zázemí sezónní turistiky“
I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné
závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s
názvem „Malinova hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky“ dle
projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazy výměr (dále též „Smlouva“).
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2.

II. Změna smlouvy
V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých vícepracích a
méněpracích. Přitom se jedná o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od
původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné k jejímu dokončení, nebyly obsaženy
v zadávacích podmínkách a nebyli ani objednavateli objektivně známy, neboť jejich
potřeba vznikla až v průběhu provádění díla, jak to vyžaduje ustanovení §23 odst. 7.
písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
Objednavatel po vzájemné konzultaci se zhotovitelem provedl nejprve soupis všech více
a méněprací s odůvodněním jejich ceny ve smyslu ustanovení §34 odst. 5 písm. b)
označeného zákona. Následně zhotovitel tyto práce provedl a v rámci vlastní realizace
díla ze strany objednavatele došlo předtím v souladu s článkem VII. bod 3. a 4. smlouvy
o dílo k jejich oficiálnímu odsouhlasení, včetně předložených cen takových více a
méněprací.
Z tohoto důvodu je uzavírán tento dodatek k původní smlouvě o dílo.

III. Rozšíření předmětu díla – vícepráce
Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejichž přesná specifikace je
obsažena v příloze č. 1. která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo,
včetně položkových cen.
IV. Omezení předmětu díla – méněpráce
Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací, jejichž přesná specifikace je
obsažena v příloze č. 1. která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo,
včetně položkových cen.
V. Cena víceprací a méněprací
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku III.
tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí 927.460,06,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku IV.
tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí 377.655,87,- Kč bez DPH.
3. Rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací tak činí 549.804,18,Kč bez DPH a o tuto částku se zvyšuje původně sjednaná cena díla, která činila
1.193.025,90,- Kč bez DPH.
Nově tak bude celková cena díla i se započtením měné a víceprací činit 1.742.830,08,Kč bez DPH.
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VI. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Přílohy:
1. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích
V Domažlicích dne 22.11.2016

V Domažlicích dne 22.11.2016

*************
_______________
objednatel
Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Ing. Jan Benda, jednatel

************
_______________
zhotovitel
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Jan Sloup, jednatel společnosti

