
(dále jen „smlouva")

1. republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221 /1, 160 O1 Praha 6 -
I<'.:O: 60162694
DIC'.:: CZ60162694
Bankovní spojení: národní banka, Na 28, Praha I

22232881/0710

0004

Za kterou jedná: Ing. Ladislav HAMPL, vedoucí odboru provozu a facility
managementu

Kontaktní osoba
- ve smluvních:
- ve technických:

- koordinátor BOZP:
Fax:
1E-mail:
!Datová schránka:
\Adresa pro

Lle také jen „objednatel"

I
a
l
2. DEKONTA a.s.

Agentury s nemovitým majetkem

Ing. Ladislav HAMPL, tlf: 973 296 213, fax: 973 296 212,
ferent majetkové správy, tel. 973 207 470
, vedoucí referátu tel. 973 296 243

Ing. Vladislav tel. 973 206 257
973 206 317
ps0004kbely@seznam.cz

kem, Hradební 772112,

zapsaná v obchodním rej vedeném soudem v Praze, oddíl B, vložka I2280
Sídlo: I 09, 273 42
Ito: 2soo6096
bI<'.:: CZ25006096
'Bankovní spojení:
Císlo
!zastoupená:
'Kontaktní osoba:
tve smluvnlch:
jve technických:

Fax:
E-mait:
Datová schránka:
{\dresa pro
i

dále také jen „zhotovitel"

banka a.s.
1452190217/0100
Ing. Aleš Pražák, MBA,

Ing. Aleš Pražák, MBA, tel. 606 764 626
Ing. Michal Vašek, vedoucí divize demolice a zemní práce, tel.
602 616 542
235 522 254
michal.vasek@dekonta.cz
jm4uvpx
Volutová 2523/14, 158 00, Praha 5

,/



160330004

jse dohodly podle bodu 14.6 14 smlouvy z víceprací na ceny za dílo
podatkem l (dále jen „dodatek"), kterým se smlouva a

1
a

r

.l V realizace díla „Demolice budovy 29 - Praha - Kbely" byla
provedení dodávek a prací nutných k a užívání díla,

které nebyly obsaženy v 1 - podmínek realizace 7..akázky a v 2
smlouvy - s výkazem a nebyly známy podpisem smlouvy (dále jen
„vícepráce"),

Další práce byly podle bodu 2.6. 2 smlouvy postupem uvedenýmrbodech 3.5 - 3.8 3 smlouvy.
fícepráce byly smluvními stranami sepsány, a projednány. Jejich rozsah byl
odsouhlasen na kontrolním dni konaném dne 11. 11. 2016, tak jak je uvedeno v I
tlodatku (Protokol posuzující víceprací).
I

Cena víceprací je uvedena v 2 dodatku (Cenová nabídka víceprací). O rozdíl je
havýšena celková cena díla podle smlouvy.
I

J.3. Z uvedených v I. I a 1.2 dodatku se ruší bodu 3.1 smlouvy a nahrazuje se

ismluvní strany se ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve
na celkové, nejvýše za dílo, specifikované v 2 smlouvy a v

é. l a 2 dodatku a to ve výši:
408 247,07 bez DPH

(slovy: 07/bal)."

1.4. Dále se ruší bodu 3.2 smlouvy a nahrazuje se
+K celkové díla bez DPH bude z hodnoty ve výši platné v
poskytnutí zdanitelného V této smlouvy je zákonem stanovena sazba
ye výši 21 %, což 85 731,90 a celková cena za dílo DPH tedy 493.97
K."c.
I
I
I

ustanovení

,.1. Všechna ostatní ustanovení smiouvy tímto dodatkem v platnosti.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, objednatel obdrží 2 výtisky, zbývající je pro zhotovitele.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek jeho podepsáním s jeho

/



h

2: Cenová nabldka vlcepracl (1 list)

Objednatel:

Ing. Ladislav Hampl

Ceská republika-Ministerstvo obra y

Zhotovitel:



'Ministerstvo obrany
I

list 1

Název ZL: Demolice zidky 25 m
I
Stavba:

totovltel:
I
Objednatel:

Oemolice budovy

Oekonta, a.s.

Ministerstvo obrany

patumvystavenf: I 11.11.2016
I

Provedená
Demolice ohradnl zdi v délce 25 m

I
I

I
'

Požadavek objednatele

' Podklady, prllohy:I

.

'

Cenový dopad: -
Casový dopad: -
Dopad do standardu: -
Celková cena za ZL 1 : 39650,00

I
Bakalár

1
Vystavff: Dalum:

!za zhotovitele ·rlb<uL!schvátil: Datum:

objednalela
·iSChválll: Datum:

Zadal: Ing. Chalupnlk

11.11.2016 Podpis: Í

Podpis:

I
Podpis;



Stavba: Demolice budovy

Objednatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Datum: 11.11.2016

KódPo/Olky

4

Popis

5

Ruenl demolice zldl<y postupným rozebln!nlm

Presun hmot

Skladkovné vt. Plesunu

Celkem

MJ

6

bm

bm

Cena jednotkové

7 8

850,00

600.00

iMO 170.00

Rozdl/ová cena

9

21 250,00

15 000.00

3400,00

0.00

0,00

39650,0l>Kt

·: ·· ············ ·· ······„ .„.···· ·•· žA ••••••••·••·••••-·--· •·„ · ·····.„··-···············„ ····· ····"'·················•· ····.· ·········.'.._. ·· 3ii650,oo K'i:
·----- - -·---" „_ „ - - - - - • ..,„„ •• .„„ ••_„ „ .- • •:;o•• ••„„._ - „_••••• _„. „„ •• „.„_. „.„„„.• „„„„._„„„„„•,--,·--- ---- ---- „••„••••••••„.„„... „ ••„.„„.„.„••„„.„.„.
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