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Fond soudržnosti
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program Životní prostředí

DODATEK

číslo

1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA

O DílO

číslo

1/2017

uzavřená dle § 2586 a podle n~sledujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Snížení energetické

náročnosti·
I. Smluvní

kulturní

dům Radošovicé

strany

1. Objednatel:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:

Obec Radošovice
Radošovice, Radošovice, Radošovice č. p. 6/ Č. orient. - - 386 01 Strakonice
Rudolf Slavík, starosta
00251739
CZ00251739
Česká spořitelna, Č. účtu 680343399/0800

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

DV stav s. r. o.
Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 20074
Riegrova 1782/31, České Budějovice 3
370 01 České Budějovice
Ing. Jiří Dvořák, jednatel
28142551
CZ28142551
Česká spořitelna, Č. účtu 2992012379/0800

a

A. Dohoda

o změně ujednání

smlouvy

V průběhu zhotovování díla byly vynuceně dohodnuto provedení prací odlišně oproti původním reálným předpokladům, a to
změny původně navržené skladby zateplení podlahy v kontaktu se zeminou a doplnění některých dalších stavebních prací,
nezbytých pro řádné dokončení a užívání stavby. Jedná se vesměs výhradně a pouze o části stavebních prací, jejichž nutnost a nezbytnost byla zjištěna až v průběhu zhotovování díla a které předem nebylo možné předpokládat.
Z důvodu úprav v technickém provedení a věcném rozsahu stavby vyvolaných skutečnostmi nově zjištěnými až v průběhu
zhotovování díla, které objednatel se zhotovitelem byli nuceni přijmout za účelem zdárného dokončení stavby, byly současně
dohodnuty související obsahové úpravy ujednání obsažených ve smlouvě o dílo Č. 112017 uzavřené dne 15. února 2017 v
rozsahu, jak je dále uvedeno.
A.1. Y celém rozsahu se ruší první odstavec článku
a nahrazuje se novým zněním:

"Vtl. Cena, způsob fakturace a placení"

- celková základní cena
- daň z přidané hodnoty
- CELKOVÁ CENA včetně DPH

3131918,00
Kč
657 703,00 Kč
3 789 621,00 Kč
Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění, spolu s doplněním o cenové kalkulace vyvolaných nepředvídatelných nutných změn
dohodnutých v průběhu zhotovování díla, které jsou rekapitulovány v čl. IX.1. odst. 1 pododstavec 1.d).
A.2. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek
se na konec odst. 1, za pododstavec 1.c), nově doplňuje pododstavec 1.d) ve znění:

zhotovení

díla, splatnost

plateb

1.d) cenové kalkulace potvrzené dne 07.07.2017 oběma smluvními partnery dokumentující dohodnuté nutné změny
skladby podlahy sálu a přisáli a dohodnuté nutné změny dalších částí stavby, které předem nebylo možné předpo-
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kládat a jejichž nutnost provedeni byla zjištěna a dohodnuta až v průběhu zhotovování dokumentované dle zápisu
o zadání dodatečných stavebních prací ze dne 10.07.1017.

B. Ostatní
Ve všech ostatních ujednáních
vřenou dne 15. února 2017.

zůstávají

ujednání
v platnosti

tohoto

dodatku

dohody učiněné smlouvou

o dílo číslo 112017 uza-

V Radošovicích, dne 10.07.2017
Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta

ď
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~BEC RADO OVICE
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