
gistrt mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

D o d a t e k Č 3

ke smlouvě na dodávku vybavení interiéru č. 2223/ORM/2018 ze dne 14. 12. 2018, Dodatku č. 1 Č .

ev. 2223/ORM/2018/1 ze dne 25. 6. 2019 a Dodatku č. 2 Č . ev. 2223/ORM/2018/2 ze dne 11. 7. 2019
uzavřenédle 1746 odst. 2 při použ ití 2079 a násl. a 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb.,

občanský zákoník, v platném zně ní, v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy č. 793/1 9-RM ze dne

15. 7. 2019 a tý kající se realizace veřejnézakázky s názvem „ Mateřskáš kola, ul. Na Dolech, Jihlava

— dodávka vybavení interiéru.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto J i h I a v a,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Ing. Petrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky

Ičo: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále jen jako „ objednatel‘ či „ Objednatel“ )

Dodavatel: BENJAMÍN, s. r. o.

se sídlem: Hradiš ťská766, 687 08 Buchlovice

zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně , oddíl C, vlož ka 19849

zastoupený : na základě plnémoci

IČ O: 25523414
DIČ : CZ25523414
(dále jen jako „ dodavatel“ Č i „ Dodavatel“ )

I. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

1. Dodavatel a objednatel (dále též jako „ smluvní strany“ ) uzavřeli dne 14. 12. 2018 Smlouvu na

dodávku vybavení interiéru č. 2223/0RM12018, jejímž předmě tem je dodávka vybavení interiéru

do místa plně ní s názvem stavební akce „ Mateřskáš kola, ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též

jako „ smlouva“ ).

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,

a to z důvodu provedení změ n oproti původnímu předmě tu smlouvy, které vznikly při realizaci

stavby. Provedené změ ny spočívají v následujícím, vš e dle změ nového listu Č . 3 — částky jsou

uvedeny bez DPH:
Přípočet 2 ks skříně k s plastový mi zásuvkami, kterénebyly součástí vý kazu vý mě r

+ 9.236,38 Kč

Připočet 4 ks dě tský ch postý lek, včetně matrace, peřinky a polš tářku, kterénebyly součástĺ

vý kazu vý mě r + 8.407,68 Kč

II. PŘ EDMĚ T DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodnuly na následujících změ nách

uvedený ch v tomto ustanovení.

2. Tímto dodatkem se mě ní Č i. III. odstavec 2. smlouvy tak, ž e se původní text tohoto ustanovení

ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

„ 2. Cena předmě tu Smlouvy je vyjádřena oceně ním jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazu

vý mě r a je podlož ena nabídkou dodavatele ze dne 15. 10. 2018 a upravena o nerealizované

polož ky. Sjednanácena předmě tu Smlouvy obsahuje veš kerépráce, dodávky a montáž e nutné

pro realizaci předmě tu Smlouvy specifikovaného v této Smlouvě .

Cena dle Smlouvy bez DPH 1.921.000,- Kč

Dodatekč. I -114.571,26 Kč

Dodatek č. 2 - 6.716,40 Kč

Dodatek č. 3
Přípočet + 17.644,06 Kč

Dodatek č. 3 celkem + 17.644,06 Kč

Cena celkem za předmě t Smlouvy bez DPH 1.817.356.40 Kč

Stránka I z 2



+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zně ní

platném ke dni povinnosti přiznat, s vý jimkou případů stanovený ch v této Smlouvě .“

iii. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemě ní a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy.

3. Tento dodatek bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní

(dále též jako ‚zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním tohoto dodatku.

Uveřejně ní tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto

Jihlava.

4. Platnost tohoto dodatku nabý vádnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti tento

dodatek nabý váokamž ikem jeho zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru

smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrž í dvě vyhotovení a

dodavatel vyhotovení dvě .

V Jihlavě dne .‘ V Buchkvicích dne .

Za objednatele
Mgr. Petr Laš tovička
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