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Č íslo sml on y obj ednatele

Číslosmtowy zhotovitele: 20I4I2
SmlouvaodíIobylauzav enanazákladěza ivacího ízenÍevidenčníč-Yv14l002/DPsdne1.9.20I'4dalejako
,,Smlouva o dílo"'
I.Smluvní stnany

1.

I)omov pro seniory a d m s peěovatelskou službou Mariánské LÉnně, p íspěvková organizace
se sídlem v Marianskyctr lázních , Tcpelská 752, PsČ 3$ 01
zastoupená ďitelem Ing. Madislavem Bliíhou

IC: 00575143
oIČ: czo15'l5|43

opnávněn jednat ve věcech technick ch: Ing'Zdeněk Špindler, investiční technik, te|.725 935 082

na s traně j e dné j ako obj e dnat
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2.BÁ.UING KVs.r.o.
se sídlem Plaská 622t3,150 00 Praha 5
Zastoupe'lrá Ing. Jiffm Sárou, jednatelem
Telefon:
602340 235
Bank. spojení: PPFbanka, a.s.
Čísloriětul
6026830683/6000
IČ:
29414075
DIČ:
c729414o75
odpovědn pracovník ve věcech techniclc ch: Ing. Ji í sára
StavbyvedoucÍ :Marek Husák
Společnost je zapsaná v oR veden m u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20525l
na straně druhé jako zhotovitel (d

objednatel
organizace.

je Domov pro

je

le

jen ,,zhotovitel")

se'lriory

adm

s peěovatelskou

službou Mariánské Lázně, p íspěvková

ičn m živnostenslc m oprávněním, p iěemž disponuje ádn m
vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby ridně a včas provedl Dílo dle této smloulry.
Zhotovitel

podnikatelern

s pat

Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal na své nráklady a nebezpeěí provést pro objednatele Dílo dríle
specifikované ve Smlouvě o dílo a objednatel se zavázaL ádně a věas dokončené Dílo od z:hotovitele
p evzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažen ch v Smlouvě o dílo.

Pfudmět Díla byl ve Smlouvě o dílo sjednrín jako stavba,rStavební pravy st echy pavilonu
'
seniory, Mariánské Linné"
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Dle proj ektovédolcument aceryÍacované Ing. Ji ím Kova íkem, U Mlékárny 290,353 01 Mariánské Lázné,
IC: 13898086 z12/2013 pod názvem,,Mariánské Lénně - Domov pro seniory - Stavební ripraly st echy

pavilon

E}".

II. p cdmět dodatku ke Smlouvě o dílo

F

objedrratel a zhotovitel se dohodli' Že nahrazují pťrvodní znění člrínkuXI. Smlouvy o dílo nazvaného ,'Zajištění
závazkÍt zhotovitele" zcela tímto nov m zněním:

XI. Zajištění zdvazk zholovitele
I

1.I.

Zajištění záuazkit zhotovitele po dobu ziruky za díIo.
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I1'I.I. obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění ádného odsÍra ování vad díla v žáruěni
době vypl,.vajících z této smlouvy a současně k hradě snltnních polal a dalších pohledthek
objednatele za zhotovitelem vznikl ch na základě této sntlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na

19923331fr80Ťveden , u Mptffiehy
a.s., variabilní
symbol'14002, částlru ve vyši 8 % z ceny dila bez DPH, , tj.75.978,- Kě, jakoJinanční záruku za
ádné a věasné plnění pohle iuek objednatele za zhotovitelem, a to nejpozději ke dni zahdjení
p ejímacíhoízení.

bankovní ěet objednatele

I

I

1 .

L2.
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Zhotovitel poskytuje objednateli finančnízáruku dle ustanovení tohoto čkžnlrutéto snilouuy na dobu

trvání celé záručnílh

ty.

I.I.3. Zhotovitelje povinen do 3 dn od podpisu tohoto dodatku p edat objednateli nebojínl pově enému
zástupci doWady prolazující splnění tohoto jeho závazku ke slaženífinančnízárulE v plné u-ši'

II.I.4. objednatel po uplynutí doby trvání celé zdručnílh' ty dle ustanoveni čL nV.
finančnízáruku ve prospěch zhotovÍtele.

této smlouvy

wolní

II.I.5' objednatel je oprávněn užítpeněžníprost edky

uloženéjako tinanění záruka dle p edchozích
ujedruiní k hradě suj,ch splatrych pohledavek za zhotovitelem speefikovanych v tomto článlru této
smlouuy. o užitíp ednĚtn eh peněžních prost edk z tohoto tičtu je objednatel povinen písemně

informovat zhotovitele do ]4+i pracovních dnft ode dne užitítěchto peněžních prost edku.
objednatel neodpovídd za škody (zejména škodyv d sledku ztráty na tlrocích) zp sobené ěerpánínt
peněžníchprost edk z v še uvedeného čtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.
nosy z Jinanění záruky složenéna depozitní ličet objednatele jsou p íjmem zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly, že v p ípadě zaniku právního vztahu dle této sn ouvy a uplynutí doby
trvání celé airuěni lh ty je objednatel povinen p evést finančnízustatek z takto poslEtnutj,ch

I1'I.6. Úrokové v

peněžnich prost edk (inančnízáruky), po provedení p ípadnych hrad pohleddvek za zhotovitelenl
dle tohoto čI nku těto snlouvy a po snáení o částlru daní, bankovních poplatk či dalšíchruiklad
objednatele spojen lch s vedenim čtu či dalších náHad objednatele spojen ,ch s udržovdním

Jinanční záruky,
ode dne

uplyutí

na

čet zhotovitele uveden- v zdhlaví této smlolwy, a to do
doby ttvání celé záručnílh ty dle této smlowy.

III. Zvlrištní ujednání

- ričinnost dodatku

3.l.Tento dodatek nabyváplatnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami,
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t iceti pracovních dní

é't} íj

ěná ustanovení

..

l
l

,

znicbžehotovitel obdrá dva stejnopisy a objednatel dva
Dodatek je vyhotoven ve čtyfuch stejnopisech
právní
sílu originálu.
stejnopisy' K.;aždý stejnopis této smlouly má

eÉho ustanovení tohoto dodatku nebudou dotčcna ostatní
hoto dodatlar a prohlašují,že si jej pfuěetly' s jeho obsahem
ch údajťr' zjejich pravé a svobodné vt}le a nebyla uzavřcn
h podmínek, což str,rzují svým podpiserrr' resp. podpisem
svého oprávněného ástupce.
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ra, zhotovitele

BAUING KV s.r.o.
Ing. Jiff Sríra

Domov pro seniory a d m s pečovatelskou
sluŽbou Mariánské LáIzlrLě, P.o
Ing.Vladislav Bláha

jednatel

editel
lttlllttť pro .settlor1' a drlnt s peČouatclskou
sluŽbou
ful:rriárrshe t,áz,nč, piísplvhová organlzace

t'ttliÍel

Tepclská 752l22. j53 0l tlíar. Lázrtě
tr:l : -15.1 624 000, fax: 351 624 540
[('o: 00575l4_l. DlČ: CZa(lS75143
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