DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo smlouvy objednavatele: A-003252-00
Číslo smlouvy zhotovitele:
Smluvní strany:
Objednatel:
Město Sušice
se sídlem
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ :
00256129
DIČ :
CZ00256129
zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel :
DUŠEK ENERGY s.r.o.
se sídlem
Kostelní 678, 34201 Sušice
IČO :
291 61 151
DIČ :
CZ29161151
zastoupený jednatelem Ing. Václavem Duškem
(dále jen zhotovitel)

1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, 5. května čp. 749 a 750, teplofikace
bytových domů“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo č. A-003252-00, kterou smluvní
strany uzavřely dne 20. 3. 2019.

2. Změny ve smlouvě
Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle odsouhlasené přílohy změn řešení.
Na základě odsouhlaseného soupisu změn řešení oproti stávající PD ze dne 20. 6. 2019
(samostatná příloha dodatku č. 1) se obě strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na
změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 40.216,40 Kč bez DPH)
V souvislosti s tím se mění čl. 8.1 smlouvy o dílo a nově zní:

8. 1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí:
cena za dílo bez DPH

755.165,50 Kč

DPH 15 %

113.274,83 Kč

cena celkem s DPH

868.440,33 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
3. Ostatní ujednání
Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, a z nich ve dvou
výtiscích pro objednavatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.
Účinnosti nabývá podpisem obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást SoD číslo:
A-003252-00.
Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 2.9.2019, usnesením č.578.

V Sušici dne

V Sušici dne

-------------------------------Město Sušice
Bc. Petr Mottl, starosta

-----------------------------------------DUŠEK ENERGY s.r.o.
Ing. Václav Dušek, jednatel

