
Schváleno v RM Chrudim dne 18. 12. 2017 pod číslem R/543/2017 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000025/2017/DIL                                                               

1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim    

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 128 

E-mail:   zdenek.karas@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 

    Zdeněk Karas    telefon: 733 625 995  

  

Doručovací adresa:            MěÚ Chrudim 

                                        Odbor investic 

                                        Resselovo nám. 77 

                                        537 16 Chrudim 

 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
Název:   VIKTORSTAV s.r.o. 

Sídlo společnosti  Pobřežní 28, 537 01 Chrudim 

Doručovací adresa  Široká 294, 537 01 Chrudim   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  Ing. Vitalij Kozar   

b)   technických  Ing. Vitalij Kozar    

c)   realizace  Ing. Vitalij Kozar 

      d)   stavbyvedoucí  Radek Hendrych 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby 

    Číslo autorizace: 0700721) 
 

Telefon:   602 429 490      

FAX:      429 319 946 

E-mail:   viktorstav@chrudim.cz 

IČ:    25618091        

DIČ:   CZ25618091                          

 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   

Číslo účtu:   1086028200/5500  

   

 

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

Stavba:  „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově 

čp. 77, Resselovo nám.“ 
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1. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 

č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017, akce „Rekonstrukce silnoproudé a 

slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo nám.“. 

 

1.1 

Článek 2. Předmět plnění 

Doplňuje se bod 2.16, který zní: 

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně 

skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující nutné práce a 

dodávky: Sjednocující opravu popraskané zadní zdi dvora vč. lešení, v rámci doplňování 

hrotového systému horolezeckou technikou budou doplněny práce ohledně nutných oprav 

střech a žlabů, vč. jejich vyčištění; vyštukování ploch, které není možno opravit pouze 

malířsky, vč. doplnění úprav nik pro vestavěné skříně v sekretariátu starosty; sjednocení 

obložkových zárubní v chodbě před kanceláří starosty; doplnění výměny pohlahových krytin 

v místnostech, kde došlo k zásahům do podlah, z důvodu zrušení příček a polopřímek; 

doplnění odvzdušňovacích ventilů na stávajícím rozvodu UT, z důvodu dopuštění systému; 

doplnění tlakových nerezových hadiček; doplnění rozvaděče R123; doplnění nástěnného 

svítidla a externích přepěťových ochran, z důvodu úpravy technického provedení 

elektroinstalace ve 4.NP. 

Dodatek č. 2 SOD je zadán v souladu s § 222, odst. (6) zákona, který umožňuje zadat 

dodatečné stavební práce, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl 

předvídat. Hodnota dodatečných stavebních prací však nesmí překročit 50 % původní hodnoty 

závazku. Změna v osobě dodavatele není v tomto případě možná z technických důvodů 

spočívajících ve slučitelnosti prováděných prací a navazujících souvisejících záruk, jejichž 

případné uplatňování by přineslo zadavateli značné obtíže. Změna v osobě dodavatele dále 

není možná z důvodu dokončení stavby již k 31. 12. 2017, do kdy je nutno dokončit veškeré 

stávající práce i veškeré nově zadávané práce, které je nutné provádět souběžně, tj. nelze 

provést dodatečné práce až po provedení veškerých prací dle smlouvy o dílo. Vícepráce v 

hodnotě 232.322,00 Kč bez DPH, tj. 281.109,62 Kč vč. DPH, odpovídají 2,56 % původní 

hodnoty závazku. 

 

2.1 Cena díla 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 9.058.187,92 1.902.219,00 10.960.407,00 

Haléřové vyrovnání DPH 

původní SOD 
0,00 0,46 0,38 

Snížení ceny dle bodu 

2.15. dodatku č. 1 
161.851,47 33.988,81 195.840,28 

Zvýšení ceny dle bodu 

2.15. dodatku č. 1 
1.178.876,56 247.564,08 1.426.440,64 

Zvýšení ceny dle bodu 

2.16. dodatku č. 2 
232.322,00 48.787,62 281.109,62 

Celková smluvní cena 10.307.535,01 2.164.582,35 12.472.117,36 
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3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 2: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017 

zůstávají beze změny. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro 

zhotovitele a dva pro objednatele.  

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání. 

 

 

 

V  Chrudimi dne 18.12.2017                                      V Chrudimi dne 18.12.2017   

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………….  ……..…………………………………… 

           Mgr. Petr Řezníček            Ing. Vitalij Kozar 

                starosta města           jednatel společnosti 


