
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. smluvní STRANY

Zhotovitel: ALARM KFS, s.r.o.

Ovčárecká 312, 280 02 Kolín
26749106
CZ26749106
181607281/0300

se sídlem;
IČ:
DIČ:

číslo účtu:
MKOLP00257EA

Město KolínObjednatel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

zastoupeno:

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
235440
CZ00235440
starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je provedení nových rozvodů silnoproudých i slaboproudých v prostoru kanceláří a sociálních 

zařízení v přízemí budovy Městská policie Kolín, Kutnohorská 23 v souladu s projektovou dokumentací od 

Aleše Linharta, Zborovská 630, Kolín 2 „Stavební úpravy služebny v budově Městská policie - 2.etapa“ z 

06/2018.

3. PREDMET DODATKU

Předmět díla se tímto dodatkem rozšiřuje, nově jsou do podhledů v chodbách dodávány další kabelově rošty, 
do kterých budou umístěny všechny původní kabely, kterějsou vedeny nad podhledy před rekonstrukcí. Rozsah 
víceprací je podrobně specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy 

jako jeho příloha.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

z důvodu změny předmětu plnění dle článku I. tohoto dodatku smlouvy se cena za předmět 
plnění zvyšuje o:

Cena celkem bez DPH: 

DPH 21%:____________

8 744,00 Kč 

1 836.24 Kč

10 580,24 KčCena celkem vč.DPH:

Celková cena díla tedy nově činí:

Cena celkem bez DPH: 

DPH 21%:____________

215 041,00 Kč 

45 158.24 Kč

260 199,24 KčCena celkem vč.DPH:

1



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen:

„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to

nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner

města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo

v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje

metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění

smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled

smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu

smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv

omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech

případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. Tento dodatek

je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

6. SEZNAM příloh

Nedílnou součástí smlouvy je dokument Vícepráce č. 1 ze dne 12.11.2018

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny

podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.11.2018, usnesení č.
70/2/RM/2018.

Mgr .Bc. Vít Rakušan

ALARM -
OvčErscKá 312

_ “ SU2
DIČ:C22674S1O0IČO: 26 74 91 06
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Cenová nabídka

Alarm KFS s.r.o.
Ing.FOFF Roman
Ovčárecká 312

Kolín 5.

+420605 299275

Vícepráce

KPSA
elektro vícepráce

ALABJVl
s.r.o.

1Rec.p. Kč celkemKč/ks,mDruh| ks,mMateriál (1), Montáž (2)

142.00

1 080,00

672.00

880.00

750,00

142.00

135.00

84,00

110.00
750,00

11Vypínač Tango / sklep / sestava
Rošt kabelový 100x100
Rošt kabelová 50x50
Rošt kabelový 50x100
Rošt kabelový spojovací a úchytový materiál

81
81
81
11
01
01
01

o1

o1
1

5 120,00320,0016Montáž techniků a úprava kabelových rozvodů - původní 2
02

100,0010,00102MTZ - doprava
3 524,00
5 220,00

Celkem materiál (bez DPH)

Celkem recyklační poplatek
8 744,00Celkem (bez DPH)

21%DPH (materiál)

Celkem (včetně DPH)

26.11.2018wvtfw.kfs.czviceprace.xisx


