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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Se sídlem:

Město Kolín

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

235440

CZ00235440

Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína

Česká spořitelna, a.s. Kolín

3661832/0800

IČ:
DIČ:

Zastoupené:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

na straně jedné (dále jen „objednatel")

a

MKOLP002AXRM

Zhotovitel;

Se sídlem:

AVE Kolín s. r. o.

Třídvorská 1501, 28002 Kolín

25148117

CZ25148117

Československá obchodní banka a. s.

117551383/0300

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojeni:

Čísloúčtu:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

účastníci uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019 na realizaci veřejné zakázky malého

rozsahu nazvané „Demolice části objektu - č. p. 24, Hlavní, Sendražice", kdy tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. 2 „Cena“ odst. 2. ve smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019, a nahrazuje

se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:

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

275.659 Kč

57.887 Kč
333.547 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1, viz. příloha č.1 k dodatku č. 1 ze dne

Cena VCP bez DPH:

DPH stanovena dle aktuální výše 21%:

Cena VCP celkem včetně DPH:

44.100 Kč

9.261 Kč
53.361 Kč

319.759 Kč

67.149 Kč

386.908 Kč

Celková cena bez DPH:

DPH stanovena dle aktuální výše 21%:

Cena celkem včetně DPH:
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Vícepráce byly provedeny z důvodu zjištění skutečnosti, že v objektu se ještě nacházejí prostory, které se

musí zabezpečit zásypem. Před realizaci díla se o těchto prostorech nevědělo, a tudíž nebyly popsány

v projektové dokumentaci. Přílohou č. 1 k dodatku č. 1 o vícepráce.

II.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019 se nemění.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.03.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech

stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné
a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.06.2019 usnesením
č. 959/24/RM/2019

C . lo /^
V KolíněV Kolíně dne dne

v-objednatel ,

město Kolín

zast.: Michalem Najbrtem ; --
místostarostou města Kolírí
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Příloha Č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2019

Cena celkem (bez DPH)Cena zaMJPOL Popis
MJ

40 m^ 25.200,00 Kč630,00 KčZásyp sklepa1.

30 18.900,00 Kč630, 00 KčZásyp jímky2.
44.100,00 KčCena celkem bez DPH

53.361,00 KčCena celkem s DPH

'jo.C2c{Í
dnně .ZNV KolíněV Kolíně dne

město Kolín /

zast.: Michalem Najbrtem

místostarostou města Kolín


