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nám. Dr. E, Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

h
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DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/348/2018/ORG
Město Klášterec nad Ohří

se sÍdlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
PLÁTCE DPH: ANO
ID datové schránky: 6dqbymc
zástupce ve věcech technických:

Vlastimil

Dokoupil,

tel.:

,

:

na straně jedné jako objednatel
(dále jako ,,objeď natel")
a

Trigema Building a.s.
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
PLÁTCE DPH: ANO
se sÍdlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535
bankovn" spojen' ČSOB Praha 1
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických: Petr Katrlik,
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako ,,zhotovitel")

,

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně též jako
,,smluvní strana")
uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona Č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tento dodatek Č. 2
ke smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek"):

1.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

1.1.

Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo Č. SD/348/201/ORG ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2018, vztahujÍcÍ se k vybudováni stavby ,,KULTURNÍ DŮM
V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ - PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA" (dále jen ,,SOD").

1.2.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení ČI, 25.3 SOD dohodly na opravě ČÍslovánÍ odstavcŮ
a na doplnění ČI. 7. Specifikace dokumeľ)tace o ustanovení, které zhotoviteli umožňuje
Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povoleni, nahradit
Dokumentací pro vydáni společného povoleni dle §1d vyhlášky č. 499/2006 Sb,, VyhláŠka o
dokumentaci staveb,
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2.

2.1.

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

Předmětem tohoto Dodatku je zrušení Článku 7. Specifikace dokumentace a jeho nahrazeni
novým zněním takto:
7.1. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se
rozumí zejména:
7.1.1. projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části:
7.1.1.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí,
7.1.1.2. Dokumentace pro stavební povoleni,
7.1.1.3. Dokumentace pro provádění stavby,
7.1.2. Dokumentace skutečného provedení stavby vC, geometrického plánu a
zaměření skutečného provedení stavby,
7.1.3. Provozní doku mentace,
7.1.4, Dokumentace pro potřeby katastrálnIho úřadu
7.2. Zhotovitel je nejen při tvorbě Dokumentace povinen obstarat technické podklady,
výsledky provozních testů, vzorky materiáiů, výrobních dokumentací apod. a to na
základě vyžádání objednatele pro účely učinění rozhodnutí objednatele o použiti
materiálu, prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálu, které
navrhne zhotovitel v dokumentaci pro provádění stavby oproti definice v zadání. Takové
rozhodnutí bude učiněno v souladu s přIslušnými právními předpisy.
7.3. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci dle ČI. 7.1.1.1, Dokumentaci pro územní rozhodnutí,
a dle ČI. 7.1.1,2, Dokumentaci pro stavební povolení, nahradit Dokumentaci pro vydání
společného povolení dle §1d vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.
V tomto případě se použiji či, 8 a 9 obdobně a zároveň je zhotovitel oprávněn
vyfakturovat dle přílohy této Smlouvy s názvem ,,položkový rozpočet" položky rozpoČtu
,,Dokumentaci pro územní rozhodnutí" a ,,Dokumentaci pro stavební povolení"."

3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ustanoveni SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena,
zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto
Dodatku a SOD, mají ustanoveni tohoto Dodatku přednost před ustanoveními SOD. SOD
musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběnia smluvními stranami,
Tento Dodatek byl vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrží tři a
zhotovitel obdrŽí jedno vyhotovení.
Smluvní strany tímto prohlašují, Že jsou zcela svéprávné subjekty a Že jim nejsou známy
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavřeni a realizaci tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavÍrajÍ po vzájemné dohodě, na základě jejich
pravé a svobodné vŮle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu Smluvní strany si
Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na dŮkaz toho připojuji své podpisy.

za objednatele:

Za zhotovitele:

