DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení díla s názvem
Brtníky – úprava veřejných prostranství
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)
1.
Objednatel:

SMLUVNÍ STRANY

Název/Obchodní jméno:
Obec Staré Křečany
Se sídlem:
Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
IČ :
00261653
DIČ:
CZ00261653
Bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu :
8727431/0100
Zastoupený:
Františkem Moravcem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a
Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín – Libverda, p.o.
Se sídlem:
Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 02 Děčín
IČ :
47274654
DIČ :
CZ47274654
Bankovní spojení :
Komerční banka Děčín
Číslo účtu :
78-5315010257/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Klikněte sem a zadejte text. soudu v Klikněte sem a
zadejte text. v oddílu Klikněte sem a zadejte text. vložce Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupený:
Ing. Libor Kunte Ph.D.
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Libor Kunte Ph.D.
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ladislava Vítková

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.07.2019
v následujícím znění :
Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:
3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem:
„Brtníky – úprava veřejných prostranství“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a tohoto
dodatku č.1 a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu
ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a
dále obsahem , které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Předmět díla se rozšiřuje o provedení prací spojených se změnou č.1. která obsahuje navýšení zemních prací
pod labyrintem z důvodu bourání původního betonového podloží zjištěného při realizaci pod vrstvou ornice a
dále požadavku objednatele na umístěná altánu na kovových stojnách vzhledem k svažitosti terénu. Nebudou
prováděny chráničky el. vedení jelikož kabely jsou umístěny dostatečně hluboko.Mlatový povrch nebude
prováděn v celém rozsahu v místě u nových tabulí bude nahrazen kamennou dlažbou.Tyto práce požadované
objednatelem byly oceněny jako vícepráce a méněpráce. Byly vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem a
technickým dozorem stavby. Tyto a další podmiňující práce , které vyvstaly v průběhu realizace díla jsou
oceněny zhotovitelem dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Rozsah prací je dán
položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku.

Článek 4. TERMÍN PLNÉNÍ se mění takto:
4.2 Ukončení prací:

31.07.2020

Důvodem změny termínu prací je skutečnost, že po odstranění náletů a trávy byly objeveny kaverny a proto byl
potok v celé délce opraven. Vzhledem k tomu, že podél celého potoka měla být provedena oboustranně výsadba
rostlin, nebylo možné do současné doby tyto rostliny vysázet.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:
5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
dohodnuta ve výši:
Cena bez DPH:
Cena bez DPH – méněpráce a vícepráce
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

stranami

447 826,00 Kč
66 815,92 Kč
514 641,92Kč
108 074,80 Kč
622 716,72 Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech , z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
Smluvní strany prohlašují , že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné vůle přIpojují své podpisy.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.
Přílohy smlouvy:
- cenová nabídka ze dne 8.6.2020
V Děčíně, dne…………………..

Ve Starých Křečanech dne …………..

za zhotovitele:

za objednatele:

František Moravec
starosta obce

Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel školy
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