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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČ: 272 56 456 

DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Společnost: Interiéry Nosek s.r.o. 

IČ: 24749443 

DIČ: CZ24749443 

Se sídlem: Vazačka 1522, 294 21 Bělá pod Bezdězem 

Zastoupená: Josefem Noskem – jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 4186480329/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171087 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 

 

 

se jako smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento: 

 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
dále jen „dodatek“ 

 

1. Předmět dodatku 

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.2.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je dodávka a instalace truhlářských výrobků v prostorách pro 

administrativu. 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o práce 

uvedené v příloze tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“). 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do 

30.4.2019. 

1.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši 132.650 Kč bez DPH. 

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného 

plnění. 

1.5. Ceny uvedené v předchozím odstavci zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s 

provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, 

dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii 

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 

dodatečných prací. 
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1.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena samostatně na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení dodatečných prací a jejich 

převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost 

faktury za dodatečné práce je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti. 

2.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

1) soupis prací 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 14.3.2019  

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Interiéry Nosek s.r.o. 

Josef Nosek 

jednatel 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 

 

 


