
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1245/2018

číslo dodatku č. 1 objednatele: /2019

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn je
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440IČ
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800
MKOLP002B2CD

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

ALARM KFS, s.r.o.
Krajský soud Praha C 91309

26749106IC
DIČ

Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1245/2018
(dále jen „dodatek")

I.

1. Z důvodu realizace díla byly zjištěny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy

zpracované projektové dokumentaci a tím také v zadávacích podmínkách,

okolností, které dodavatel nemohl předvídat a

ve

Vznikly v důsledku

v předmětu díla.nemá je zahrnuty

I. Po sejmutí konstrukčních vrstev chodníku, bylo nutné k zajištěni dostatečné

zemní šachty.

ochrany vyměnit typ



II. z důvodu požadavku hlavního architekta projektu byla provedena výměna typu ochranného víka.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým
smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

se

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění články
smlouvy následovně:

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo dle SOD 1245/2018 v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

140.260 Kč
29.454 Kč

169.714 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

Vícepráce bez DPH
Cena díla dle SOD bez DPH
Cena díla celkem bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

40.209 Kč
140.260 Kč
180.469 Kč
37.898 Kč

218.367 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 1245/2017 a dodatkem č. 1 nedílný celek.

17. 05. 25#5TOKe
rozvoje

73
1

V Kolíně dne V Kolíně dnez:


