DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

a
DOHODA
O NAROVNÁNÍ A KUMULATIVNÍ NOVACI
uzavřené podle ustanovení § 1902 až § 1907
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci
„Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“
(dále dodatek č. 3)

I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Sídlo:
Náchodská 18, Poříčí, Trutnov
Adresa pro doručování:
Náchodská 18, Poříčí, Trutnov
IČ:
64201171
zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Zdeňkem Švarcem, ředitelem školy
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bankovní spojení:
KB Trutnov
Číslo účtu:
782 782 0287/0100

I.2. Zhotovitel:
WRAPPED group Im s.r.o.
Sídlo:
Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Adresa pro doručování:
Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO: 03526518
DIČ: CZ03526518
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Lubomírem Matalem, na základě plné moci
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
panem Lubomírem Matalem (tel. 777 953 035)
E-mail:
matal.wrapped@seznam.cz
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
268249712/0300
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II.

PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce
a) jak jsou popsány v soupisu víceprací – „Spojovací objekt za tělocvičnou, vstup“, který
je přílohou této smlouvy,
b) výmalbu znaku objednatele a vytvoření nápisu na fasádu školy dle pokynů objednatele.
II.2. a) Cena víceprací dle bodu II.1. a) se sjednává ve výši
 Cena bez DPH: 196.907,57 Kč
 DPH (21 %):
41.350,58 Kč
 Cena vč. DPH:
238.258,15 Kč
b) Cena víceprací dle bodu II.1. b) se sjednává ve výši
 Cena bez DPH:
16.528,92 Kč
 DPH (21 %):
3.471,08 Kč
Cena vč. DPH:
20.000,00 Kč
Cena bude vypořádána započtením za smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením
díla.
II.3. Zhotovitel se zavazuje provést uvedené vícepráce nejpozději do 25.08.2017.
II.4. Provedení víceprací se v ostatním řídí dle smlouvy o dílo k akci „Oprava fasády hlavní
budovy ZŠ v Poříčí“.

III.

PŘEDMĚT DOHODY O NAROVNÁNÍ A KUMULATIVNÍ NOVACI

III.1. Zhotovitel měl dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 provést původní předmět díla
k akci „Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“ do 30.11.2016. Dílo však provedl a předal
objednateli dne …… Tím se zhotovitel dostal do prodlení a je povinen zaplatit smluvní pokutu
dle odstavce X.1. smlouvy o dílo.
III.2. Mezi smluvními stranami je sporné za jaké období by měla být smluvní pokuta
vypočítána.
III.3. Proto se smluvní strany dohodly, že provedením uvedených prací dle článku II. tohoto
dodatku č. 3 ve sjednaném čase a náležité kvalitě zanikne závazek zhotovitele uhradit smluvní
pokutu za porušení smluvní povinnosti – tj. nedodržení lhůty pro dokončení díla - ujednanou
ve Smlouvě o dílo k výše uvedené akci. Smluvní strany se dohodly tímto narovnáním a
kumulativní novací na výši této smluvní pokuty 258.258,15 Kč; tato smluvní pokuta bude
vypořádána započtením na cenu dle odstavce II.2. tohoto dodatku č. 3.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1. Tento dodatek č. 3 se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
IV.2. V ostatním se postupuje podle občanského zákoníku.
IV.3. Dodatek č. 3 se uzavírá na základě usnesení rady města č. ………………… ze dne
19.06.2017 a usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. ………………. ze dne 26.06.2017.
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V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

……………………………………………..
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Mgr. Zdeněk Švarc, ředitel školy
Příloha:

………….…………………….
WRAPPED group Im, s. r. o.
Lubomír Matal, jednatel

soupis víceprací – „Spojovací objekt za tělocvičnou, vstup“
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