Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo
ze dne 3.11.2015

Smluvní strany:
Ostravská univerzita
se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 619 88 987
DIČ: CZ61988987
zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
ve věcech technických: Ing. Ivanou Erbanovou
číslo účtu: 931761/0710
(dále jen: „objednatel“)
na straně jedné
a
Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o.
se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 47678798
DIČ: CZ 47678798
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KSOS, oddíl C, vložka 4330
zastoupena: Ing. Pavlem Obroučkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE Money bank,a.s.
číslo účtu: 19308734/0600
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
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Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

2.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 3.11.2015 smlouvu o dílo ve znění
dodatku č. 1 ze dne 26.2.2020, jejímž předmětem byla Projektová dokumentace
“Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra
– Cvičné nemocnice“ (dále jen „Smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření Článku 3. Předmět Smlouvy a s ním
souvisejících ustanovení Smlouvy.
Článek II.
Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění rozsah Smlouvy takto:
1.

2.

3.

V článku 3. Předmět smlouvy se mění odstavec 3.1.1.6, který zní „aktualizace
projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle podrobné specifikace
uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 a dle podrobné specifikace uvedené
v příloze č. 1 tohoto dodatku“.
V článku 4. Termín plnění – termín předání a převzetí díla se na konec
odstavce 4.1 doplňuje nový řádek:
Aktualizovaná DPS
Do 15. 4. 2020
V článku 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1 se
a) sjednaná cena zvyšuje o 61 500,- Kč bez DPH a celková cena činí
125 500,- Kč bez DPH, řádek „cena aktualizované DPS“ se nahrazuje
a nově zní takto:
Bez DPH
DPH
Včetně DPH
Aktualizovaná DPS
125.500,-Kč
26.355,- Kč
151.855,-Kč
b) poslední řádek „cena celkem“ se nahrazuje a nově zní:
Bez DPH
DPH
Včetně DPH
Celkem
1.521.000,-Kč 319.410,- Kč 1.840.410,-Kč
Článek III.
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. II tohoto dodatku zůstávají
beze změn.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
a. Příloha č. 1 Specifikace projekčních činností v rámci aktualizace č. 2
dokumentace pro provedení stavby (DPS)
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3.
4.

5.

6.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží
jedno a objednatel dvě vyhotovení.
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále jen “zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně
souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv
(informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s
výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní
tajemství. Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle
příslušného zákona o registru smluv.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen
uvědomit zhotovitele, a to formou zaslání výpisu z registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou,
srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....................................................

..........................................................

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Ing. Pavel Obroučka

rektor

jednatel společnosti
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