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DODATEK číslo 1
KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DílO číslo 21/2017/607-17
uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Oprava místní komunikace k č. p. 3 Radošovice
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1. Objednatel:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikačni číslo:
Daňové identifikačni číslo:
Bankovní spojení:

2. Zhotovítel:
Registrován:
Sídlo [adresa]:
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:

I. Smluvní strany
Obec Radošovíce
Radošovice, Radošovice č. p. 6
386 01 Strakonice
Rudolf Slavík, starosta
00251739
CZ00251739
Česká spořitelna, Č. účtu 680343399/0800

a
ZNAKON, a. 5,
Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1048
Sousedovice 44
38601 Strakonice
Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.
26018055
CZ26018055
Uni Credit Bank, Č. účtu 430270000/2700

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy
z důvodu úpravy [snížení] rozsahu stavby o stavební práce původně [omylem] obsažené v rozsahu zakázky, které se však nebudou pro-
vádět upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva Č. 21/2017/607-17 uzavřená dne 25. dubna 2017 v roz-
sahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku" VII. Cena, způsob fakturace a placení" a nahrazu;e se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši
- celková základní cena 980905,27 Kč
- daň z přidané hodnoty 205 990,11 Kč
- CELKOVÁ CENA včetně DPH 1186895,38 Kč

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závaz-
ných podmínek plnění doplněný o "rozdílový" rozpočet zpracovaný zhotovitelem dne 07.07.2017.

A.2. V čl. 1X.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb se v ce-
lém rozsahu se ruší pododstavec 1b) a nahrazu;e se novým zněním:

1.b) doklady a dokumenty předané zhotovitelem objednateli spolu s podáním nabídky zhotovitele objednateli:
• závazný rozpočet, který tvoří kalkulace nabídkové ceny včetně výpočtové části zpracovaná zhotovitelem, jakož i podrobné

kalkulace všech ostatních součástí cenové nabídky - tedy úplný nabídkový rozpočet, jenž byl součástí nabídky zhotovitele do
zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce],

• dohoda o oceňování případných víceprací - součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na pl-
nění zakázky [stavební práce],

• ,rozdílový" rozpočet ze dne 07.07.2017 v částce -141974,33 Kč bez DPH zpracovaný zhotovitelem doložený k úpravě smlu-
vené ceny na podkladě změření výměr skutečného provedení stavby.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku
Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 21/2017/607-17 uzavře-
nou dne 25. dubna 2017,

V Radošovicích, dne 07.07.2017

Za zhotovitele, ZNAKON, a. s.
Vladimir Kotrch, předseda předst

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta ~.J ť
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OBEC RADOŠOVICE

386 01 Strakonice

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dilo čislo 21/2017/607-17 . slránka Č. t/l
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