D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené dne 9. 2. 2018 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:
č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:
OBJEDNATEL:
Název:
IČ:
Se sídlem:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
E-mail:
Telefon:

2/2018
/2018/Ku

Mateřská škola Sluníčko Roudnice nad Labem, Školní 1805
46773541
Školní 1805, 413 01 Roudnice nad Labem
Mgr., Bc. Věnceslavou Koubovou, ředitelkou mateřské školy
10236471/0100, Komerční banka, a.s.
ms.skolniroudnice@tiscali.cz
416 831 259

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsaný v OR:
Zastoupený:
E-mail:
Telefon:

Volodymyr Kulivar – stavební práce
Na Výsluní 2175, 413 01 Roudnice nad Labem
881 68 514
xxxxxx
v Živnostenském rejstříku MěU Roudnice nad Labem dle §71 odst. 2
živnostenského zákona – č.j.:ŽU/1628/2011/AR/5
Volodymyrem Kulivarem
XXXXXX
XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)
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1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem byla „Úprava výdeje stravy v MŠ Sluníčko, Školní 1805, Roudnice n. L.“
V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Jedná
se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné
zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v až v průběhu provádění díla. Tyto
vícepráce a meněpráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4.3. Smlouvy dohodly na následujících
změnách Smlouvy.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

Změny smlouvy
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a
„méněprací“ následovně:
Vícepráce
Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu:
-

Rozvod teplé vody + cirkulace a výměna starých stávajících trubek za nové
v ceně 33.253,00 Kč + DPH.
Rozvod elektro k oknům (elektricky ovládaných) 25.860,00 Kč + DPH.

Celkem cena víceprací: 59.113,00 Kč + DPH.
Méněpráce
Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu:
-

Podávací okno elektricky ovládané 4 ks v ceně 80.000,00 Kč + DPH.

-

Nerezový parapetní plech včetně montáže 4 ks v ceně 6.300,00 Kč + DPH.

Celkem cena méněprací: 86.300,00 Kč + DPH.
V návaznosti na změnu předmětu díla o výše uvedené vícepráce a méněpráce se
mění cena díla, která se snižuje o rozdíl ceny výše uvedených méněprací a víceprací
tj. o částku 27.187,00 Kč + DPH. Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy nově
činí 950.739,01 Kč + DPH, tj. 1.150.394,20 Kč včetně DPH.
2.2.

Smluvní strany se dále dohodly, že se mění z důvodu víceprací termín dokončení díla
uvedený v čl. 2.1. Smlouvy, který nově je 17. 8. 2018.

2.3.

Ostatní ujednání této Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 zůstávají
beze změny.
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3. Závěrečná ujednání
3.1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.
3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znění.

V Roudnici nad Labem, dne 3.8. 2018

V Roudnice nad Labem, dne 3. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

XXXX
.............................................................
Mateřská škola Sluníčko
Roudnice nad Labem, Školní 1805
Mgr., Bc.Věnceslava Koubová,
ředitelka mateřské školy

XXXX
..............................................................
Volodymyr Kulivar
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