Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/183
„Velké Hamry – oplocení hřbitova“
uzavřená podle §2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) mezi
I.
název:
sídlo:
zastoupené
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“ )

Smluvní strany

Město Velké Hamry
Velké Hamry č.p.362, 468 45
Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou
00262595
CZ00262595
ČS a.s., 27-963263399/0800

a
název:
České ploty, s.r.o.
sídlo:
V Horkách 1386/5, Praha 4 14000
zastoupený:
Přemyslem Kubíčkem, jednatelem
IČ:
24317217
DIČ:
CZ24317217
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196058
Bankovní spojení: 2110026323/2700
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/183, která byla
uzavřena dne 15.8.2018 (dále jen „dodatek“)

II.
Předmět dodatku
2.1
Smlouva o dílo se v čl. 3 Cena díla, odstavci 3.1 mění vydáním nové cenové nabídky
z důvodu nutných víceprací takto:
„3.1

2.2

1. Cena díla činí bez DPH
2. DPH 15%
3. Celková cena díla včetně DP

1 361 558,- Kč
285 927,- Kč
1 667 486,- Kč „

Smlouva o dílo se v čl. 3 Cena díla, odstavci 3.2 mění takto:
„Cena za dílo je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem. A to ve třech etapách dílčích
faktur:
1) výkop základu a betonáž základu
2) vyzdívka zděné části
3) pletivo a brána
Doba splatnosti je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná.“

III.
Závěrečná ujednání
3.1

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží
1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3.2

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

3.3

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní
strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

3.4

Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 13.8.2018 pod. č. usnesení
2046/94/18.

Ve Velkých Hamrech dne 3.9.2018

.......................................
Za objednatele:
Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

V Praze dne 24.8.2018

...........................................
Za zhotovitele:
Přemysl Kubíček v.r.
jednatel

