
DODATEK &. 1
ke smlouvě o dílo č. 903IOIRM12018 ze dne 29.08.2018

na výměnu dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř

(smlouva o dílo schválena RM dne 0808.2018, usnesením &. 81812018,

dodatek schválen RM dne 20.12.2018, usnesením č. 127312018)

podie 5 2586 a násl. zákona č. 8920012 Sb., občanský zákoník, \: pfatném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje K provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram |
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ : C2002431 32
bankovní spojení: Česká s řitelna a. s. oboóka Příbram

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 1. SčV, a.s.
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním & finančním ředitelem (na základě plné moci,
ve věcech smluvních

Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, provozním a technickým ředitelem,
ve věcech provozních & technických

IČO: 47549793
DlČ: CZ47549793
bankovní spojení: Komerční banka a. 5.

číslo účtUZ _
zapsaný u Městského soudu v Praze. sp. zn. B 10383

(dálejen „zhotovítel")

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlašuií, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.08.2018 smlouvu o dílo kprovedení stavebních prací na

výměnu dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř. V průběhu provádění stavebních prací byla

zjištěna nutnost provedení změn rozsahu díla. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek
ke smfouvě o dílo.

ILZMĚNY

Článek ||. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:
2.1. Stavební práce na akci „Výměna dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř“, vše v kvalitě,

bííže speciňkované v Technických standardech pro vodohospodářský majetek města Příbram, a
v rozsahu, daném dle přílohy, kteráje nedílnou součástí tohoto dodatku.
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Příloha: poíožkový rozpočet 03272018

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny \: nabídkovém
rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné kdokonóenf díla tak. aby bylo provedeno
vsouladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo
možné i užívat.

\.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se měnítakto:
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52671990 Sb., v platném znění, dohodly, že

cena za zhotovení díla činí:

cena: 93.318,95 bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

|||. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články' smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, : nichž každý' má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany' prohlašují, že dodatek &. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou znám).:jaiccékoliuF
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně \: omyl & berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami & účinnosti uveřejněním vregistru

smiuv. Po dobu od 07.09.2018 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a
povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č.1 uzavřena.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo je tato příloha: položkový rozpočet 0322018

\; Příbrami dne: Ke *“ 209 v Příbrami dne: 23 *[l'l- 2019

za zhotoviteh: , “I? za objednatele:

. 1. S&V, a. s. město Příbram

Ing. ivan Eis Ing. Jindřich Vařeka
generální & finanční ředitel starosta

1swai ..
Ing. Bc. Robert Morave om

provozni a technický ře itel
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Položkový rozpočet stavby

Aavba: 03212018 Výměna dešťové kanalizace v hav.stavu, Zdaboř

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132

Tyršova108 DIČ; czooz43132
26101 Příbram-Příbram |

Zhotovitel: 1. SČV, a.s. IČO: 47549793

Ke Kablu 971 DIČ; CZ47549793
10000 Praha 10

Vypracoval:

R02 is cen
Celkem

___“

Reka-itulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 93 313,95 CZK
Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 93 318,95 CZK

\: dne

Ing. Bc. Robert -rávek, RSHom

Za zhoto - itele Za objednate e
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Rekapitulace dílčích části
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