Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2013-VI. ze dne 4. 12. 2013
Předmět díla: Dodávka a zhotovení stavby "Parkoviště Sad míru, Větřní"
1. Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Větřní
Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
00246182
CZ00246182
Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou obce
Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov
0580010319/0800

Zhotovitel:
EVEN s.r.o. stavební společnost
Sídlo:
Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč
IČ:
28062841
DIČ:
CZ28062841
Jednající:
Daniel Halda, jednatel
Bankovní spojení:
WSPK
číslo účtu:
2200004363/7940
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd.C, vložka 139924
2.

Předmět dodatku
2.1.
Na základě dohody objednatele a zhotovitele nebyly realizovány položky
rozpočtu: sečení a PO skutečného provedení stavby. Tímto došlo k úspoře
celkové částky 5 902,-Kč.
2.2.
Při montáži žárově pozinkovaného zábradlí bylo na několika místech oproti
projektu provedeno napojení svařováním na místě stavby. Objednatel a
zhotovitel dohodli prodloužení záruční lhůty zhotovitelem
na konstrukce
zábradlí o 24 měsíců oproti výše uvedené smlouvě.
2.3.
Obrusná vrstva asfaltobetonové vrstvy je v některých částech zhotoveného
díla nedostatečně zhutněná a značné pórovitosti. Objednatel a zhotovitel
dohodli prodloužení záruční lhůty na tuto plochu o 24 měsíců oproti výše
uvedené smlouvě o dílo.
2.4.
Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se tímto Dodatkem podle výše
uvedených skutečností mění nebo doplňují dále uvedené části výše uvedené
smlouvy o dílo:
2.4.1. Oddíl IV. - Cena díla a platební podmínky, odstavec 4.1. se mění takto:
Smluvní cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve
výši: Cena celkem bez DPH 6 835 301,- CZK, cena bez DPH slovy:
Šest milionů osm set třicet pět tisíc tři sta jedna koruna česká. Zakázka
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 Zákona o DPH.
2.4.2. Oddíl VIII. - Záruka, odstavec 8.1. se doplňuje o toto ustanovení: Na
konstrukci zábradlí a na asřaltobetonovcu plochu zhotovitel prodlužuje
záruku o 24 měsíců oproti ujednání ve výše uvedené smlouvě. Záruka na
zábradlí a asfaltobetonovou plochu se sjednává celkově na 84 měsíců.
2.5.
Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají
nedotčena.
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2.6.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnoplsech, z nichž každý má platnost
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

Ve Větřní, dne 24.7.2014

Daniel Halda, jednatel

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta
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