Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2015 „PPO ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA“
(dále jen „smlouva11)
který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku
Adresa:
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
Zastoupená:
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunové Radka
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Novotný Radko
(na straně jedné dále jen objednatel)
a

POPR spol. s r. o.
Adresa :
Stavební 1148, 500 03Hradec Králové - Slezské předměstí
IČ:
46509283
DIČ:
CZ46509283
Do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
Bankovní spojení:

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy dle skutečného stavu
koryta potoka. Smluvní strany spolu s projektantem se shodly na nutnosti změny v provádění některých
stavebních prací. Jedná se o umístění ocelového zábradlí u mostku nad horním historickým mostkem
v Dolních Lysečinách, snížení sedimentačního prostoru, štětovnice pro ukotvení svodidla budou
nahrazeny U profil. Dále Pod mostem Promenáda bude polovina délky zdí provedena v celém profilu
jako zdivo z lomového kamene na cementovou maltu atd. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně
popsány ve Změnovém listě č. 2 - Příloha č. 1 Dodatku č. 2 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a
méněprací - Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení,
odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:
Změna ceny díla dle Změnového listu č. 2 - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí:
Vícepráce ve výši:

341.839,10 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši:

342.109,48 Kč bez DPH

Původní cena díla dle Dodatku č. 1:
7.406.384,33
1.555.340,71
8.961.725,04

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

7.406.113,95
1.555.283,93
8.961.397,88

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

key:

Public
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Signer:

Nová cena díla:

2016.12.19 07:48:07
CN=Radka Braunová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2824
serialNumber=1f a1 45
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

2. Dále se smluvní strany se shodly na změně Článku III. Čas plnění, 1.2. termín dokončení a konečné
předání: 31.05.2017.
3. Ostatní části zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací, méněprací

Ve Vrchlabí, dne:

2 9 -11- 2(HB

V

Ing. Vladimír Pražák

Za správnost: _
č. 08:
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