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č.j. MUBO/4247/2022 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. Smluvní strany 
Obec     Město Bochov 

sídlo:     nám. Míru 1, 364 71 Bochov 

zastupující:    364 71 Bochov 

IČ:                                                          00254444 

DIČ:                                                       CZ00254444 

Bankovní spojení:   KB 

Číslo účtu:       2221341/0100 

   

(dále jen Objednatel) 

a 

 

             BOLID M s.r.o.  

 

sídlo:    Voršilská 2085/3, 110 00 Praha   

zastoupený:    Lukáš Havlík, prokurista  

kontaktní osoby:       Lukáš Havlík  

IČ:                               26347741         

DIČ:                                           CZ26347741 

Bankovní spojení:                                

Číslo účtu:                 

  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537 

 (dále jen Zhotovitel) 

 

II. Předmět Dodatku 

 

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2022, kterým se 

upravuje termín realizace z důvodu nedostupnosti materiálu a upravuje se předmět díla. V průběhu realizace 

veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, 

zdůvodněny a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text: 

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny – vícepráce a méněpráce, které vznikly během plnění 

předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu č. 1. 
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IV. Článek 4. Cena díla se upravuje: 

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli 

sjednanou cenu ve výši: 

 

Cena celkem bez DPH dle SoD                 5.694.000,00 Kč 

Cena vícepráce a méněprací bez DPH               - 9.841,06 Kč 

Součet                    5.684.158,94 Kč 

DPH 21 %                                 1.193.673,38 Kč 

Cena celkem s DPH                           6.877.832,32 Kč 

 

V. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje 
 

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně: 

   

             2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací                                             duben 2022 

        Předpokládané přerušení prací                                                             červen 2022 – září 2022 

          
             2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:               říjen 2022 

 

             2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle dodatku č. 2                       listopad 2022 

   

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.  

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. 

Přílohou tohoto Dodatku je změnový list č. 1. 

 

 

V Bochově, dne 31. 10. 2022                                                                                                   

 

 

 

 

 

__________________________                                            __________________________ 

           za Objednatele                                 za Zhotovitele 

           Miroslav Egert            Lukáš Havlík 

           starosta města    prokurista BOLID M s.r.o. 

 

R/422/40/22 


