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Dodatek č.7

ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS
uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský
zákoník“), jeho platném znění.
1. Smluvní strany
Město Šumperk,
se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Tomášem Spurným, starostou města
Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru
strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČ:
00303461
DIČ:
CZ00303461
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
č. účtu:
27-1905609309/0800
(dále jen Objednatel) na straně jedné

Společníci společnosti označované názvem „Společnost Terminál Šumperk“, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze
dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s.
se sídlem:
Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený:
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ:
25322257
DIČ:
CZ25322257
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č. účtu:
17018733/0300
a
Společník – PSN & DS a.s.
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:

Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
p. Davidem Noskem, statutární ředitel
04377036
CZ04377036

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé
2. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2018 smlouvu o dílo č. 201900201/0234/19/VHS a DS, jejímž předmětem je stavba: „Přestupní
terminál Šumperk“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.7 z důvodů následné péče.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a to:
Čl. 2. Předmět a účel smlouvy
Odst. 2.13
Předmětem je následná tříletá péče o zeleň realizovanou zhotovitelem pro objednatele. Rozsah prací je dále podrobně specifikován
ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl.3. Lhůty plnění
Odst. 3.3 Následná tříletá péče
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Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči v termínu:
Zahájení:

16.12.2020

Dokončení:

15.12.2023

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Odst. 4.2 Obsah ceny
Odst. 4.2.7 Následná tříleté péče
Následná tříletá péče bez DPH

1 811 461,20 Kč

Následná tříletá péče včetně DPH

2 191 868,05 Kč

Cena následné tříleté péče je součástí celkové ceny díla – celková cena se nemění.
Čl. 5 Platební podmínky
Odst. 5.7 Následná tříletá péče
Podkladem pro platby (faktury) následné tříleté péče jsou skutečně provedené práce
Úhrada ceny díla bude provedena na základě zhotovitelem vystavených faktur, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol a
soupis provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění, který bude potvrzen oprávněným zástupcem objednatele.
Dílčí faktury za následnou péči budou vystaveny ke dni: 15.12.2021, 15.12.2022 a 15.12.2023.
Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je dohodnuta do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a
náležitosti daňového dokladu. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněný vrátit ji
zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené
faktury objednateli.

3. Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě
vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – Rozpočet - následná tříletá
péče.
6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 2551/20 ze dne 17.12.2020
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V Šumperku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za město Šumperk

za IMOS Brno a.s.

Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
Digitálně podepsal

Robert
Ing. Robert Ing.
Suchánek
Suchánek Datum: 2020.12.22
11:58:18 +01'00'

………………………………………
razítko a podpis

………………………………………
razítko a podpis

za PSN & DS a.s.
IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci
ze dne 27.03.2019
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
Digitálně podepsal

Robert
Ing. Robert Ing.
Suchánek
Suchánek Datum: 2020.12.22
11:58:46 +01'00'

………………………………………..
razítko a podpis
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