
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik
ve znění pozdějších předpisů
(dále .jen občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek tohoto znění:

I.
Smluvní strany

l. [.
Objednatel:

1.2.
Zhotovitel:

Obec Heřmanov
Heřmanov Cp. 13, 405 02 Děčín
IČ: 00261327
DIČ: neplátce
zastoupený Františkem Davidem — starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu: 6625431/0100

irriga s.r.o.
Čistěves 69, 503 15 Nechranice
IČ: 28824369
DIČ: CZ28824369
zastoupený Tomáš Lelek
bankovní spojeni: Flo Banka, a.s.
číslo účtu: 2200592919/2010

Smluvní strany se dohodly na změně ČI.:

III.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou práce související s realizací akce ,,Závlaha fotbalového hřiště"
umístěného na pozemkové parcele č. 1306/5, 1293/5, 1293/4, 1306/4, 1294/1, 1296/3, 1291/4, 1258/5,
1258./6, 1294/2, kat. území Fojtovice. Práce jsou vymezeny výzvou k podání nabídky ze dne
09.12.2019,a předloženou cenovou nabídkou ve výběrovém řízení a změnového listu - vícepráce.

4.1. Zahájení prací:

4.2. Dokončení prací:

IV.
Doba plnění

01/2020

nejpozději do 10.07.2020

Důvodem pro prodloužení termínu dle tohoto dodatku jsou ztížené zemní práce, kde bylo
zjištěno, že v prostoru hřiště se nachází znaČné mnoŽství kamenů.



V.
Cena díla a způsob placení

5.1. Celková cena za dílo stanovená dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a
souvisejících předpisů činí:

Původní cena dle SOD bez DPH
Cena víceprací dodatku č.lbez DPH
Cena víceprací dodatku č.2bez DPH jako maximální
přípustná a to za podmínek viz bod 5.2

Kč 254.769,00
Kč 25.203,00

Kč 55.000,00

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena s celkem vC. DPH

Kč 334.972,00
Kč 70.344,12
KČ 405.316,12

5.2. Zemní práce budou prováděny částečně jinou technologií, cena obsahuje likvidaci kamenů
v prostoru hřiště a dovezení poskytnuté zeminy objednatelem. Zemina na doplnění výkopů je
deponována wkatastru obce a je přístupná pro nakládku ze zpevněné cesty. Cena je kalkulována na
ztížené zemní práce v plném rozsahu . Pokud se zjistí, že takto ztížené zemní práce nejsou v celém
rozsahu, bude cena za dodatek Č.2 snižována dle skutečnosti a to %.

Příloha:

V Heřmanově dne V Čistěvsi dne 25.05.2020
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