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Zpracovimo:
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Stavebni služby, s. r. o. Strakonice, Havličkova 416; IČ: 46682431; telefon: -r420 380 426120; e·mail: stavebni.sluzby@email.cz

N

DODATEK

číslo

1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SML O U V A O DíL Očí

S

10 30/2019/473-19-000

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Oprava části MK 15c v Radošovicích

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

Obec Radošovice
Radošovice 6, Radošovice
386 01 Strakonice
Ing. Hana Růžičková, starostka
00251739
CZ00251739
Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800

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

ZNAKON, a. s.
Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1048
Sousedovice 44, Sousedovice
386 01 Strakonice
Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva a. s., Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva
26018055
CZ26018055
Uni Credit Bank, Č. účtu 430270000/2700

A. Dohoda

o změně

ujednání

a. s.

smlouvy

v průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba objednatele časově posunout lhůtu zhotovování díla oddálením zahájení na 23.09.2019 a
zhotovitel tomuto požadavku vyhověl.
Dále pak došlo k dohodě o úpravě [snížení] rozsahu stavby o stavební práce původně obsažené v rozsahu zakázky, které se však ve skutečnosti nebudou provádět, jedná se o původně duplicitně kalkulovanou výměru příkopových žlabů, kdy nyní aktualizovaným rozpočtem
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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
1 047259,12
Kč
- daň z přidané hodnoty
219924,42
Kč
- CELKOVÁ CENA včetně DPH
1267183,54
Kč
Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek, avšak aktualizovaným na nově dohodnutý rozsah plnění rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve znění ze dne
10.09.2019.
A.2. V celém rozsahu se ruší první odstavec
a nahrazuje se novým zněním:

článku

1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách
a) předání staveniště, zahájení prací
b) dokončení díla včetně dokladů

"IV. Sjednaná

doba provedení

díla"

23.09.2019,
21.10.2019.

A.3. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy
se ruší pododstavec
1.b) a nahrazuje se novým zněním:

o dílo,

úprava podmínek

zhotovení

díla, splatnost

plateb

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] , avšak aktualizovaným na nově dohodnutý rozDodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo čislo 30/2019/473· 19·000· stránka Č. 1/2
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sah plnění rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve znění ze dne 10.09.2019.
dohoda o oceňování případných víceprací - součást nabídky zhotovitele do zadávacího řizeni o nejvhodnějši
nění zakázky [stavební práce].

•

B. Ostatní ujednání
Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti
uzavřenou dne 24. července 2019,
V Radošovicích,

tohoto

dohody učíněné smlouvou

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva

a.

Ing. Hana Růžičková, starostka

S.

ZNAKON, a.s.

a. s.

-Se.

44, 386 01 Sousedovice
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Za objednatele, obec Radošovice:

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

v/

dodatku

dne 10.09,2019,

Za zhotovitele, ZNAKON, a. s.
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DIČ' CZ2

.

6018055

32_1.445; Fax: +420 383 322553
udeJovlce,

odd. B, vložka
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