
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTEI MDOBP008Y19B 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

DODATEK C. 1 

KUPNÍ SMLOUVY 
(dále jen „dodatek") 

uzavřený ve smyslu §1746 a nesl zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Smluvní strany 

1.1. Prodávající: Školab s.r.o. 

sídlo: Průmyslová 120074a, 500 02 Hradec Králové 

jednající/zastoupený: Mgr. Janou Krejčí 

bank. spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 27-2041830237/0100 

IČ: 64791793 

DIČ: CZ64791793 

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

[9707 

(dále jen „prodávající") na straně druhé 

1.2. Kupující: 

sídlo: 

zastoupené: 

číslo účtu: 

IČ: 
DIČ: 

Město Dobříš 

Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš 

Bc. Jana Vlnasová 

101186-521732 389/0800 

00242098 

CZ00242098 

(dále jen „kupující") na straně jedné 

(společně dále také jako „smluvní strany") 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

uzavírají ke Kupní smlouvě ze dne 14.5.2019 (dále jen „ Kupní smlouva") uzavřené v souvislosti s 
veřejnou zakázkou s názvem „Modernizace odborných učeben v Dobříší - nábytek", dodatek č. 

1 kupní smlouvy následujícího znění. 

Projekt je podpořen 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

identifikační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 066/00005802 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně či. IV. odst. 4.2 Kupní smlouvy takto: 

IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

Ustanovení článku IV. Smlouvy se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn 
předmětu smlouvy (viz příloha) ve znění: 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 8 490 Kč bez 
DPH, tj. o 10 272,90 Kč včetně DPH a celková cena díla tak činí 4 494 905 Kč bez DPH (slovy: 
čtyřimilionyčtyřistadevadesátčtyřytisícděvetsetpět korun českých , tj. 5 438 835,05 Kč s DPH 
(slovy: pětmiliónůčtyřistatřicetosmtisícosmsettřicetpět korun českých a pět haléřů). 

III. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Platnosti nabývá tento dodatek okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, je-li výše hodnoty 
předmětu smlouvy 50.000,00 Kč bez DPH, nabývá tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv, jinak okamžikem podpisu této smlouvy oběma smluvníma stranami. 

8.2. Je-li výše hodnoty předmětu smlouvy 50.000,00 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti jejího 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a povinnost k zaslání smlouvy do registru smluv 
nese kupující. 

8.3. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti. 
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8.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

8.6. Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, Radou města Dobříše usnesením číslo 18/27/2019/RM ze dne 26.8.2019.

8.7. Smluvní strany se dohodly, a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu
souhlasí.

Tute-Sffltewvtt/Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše

dne fyA £L &&*
usnesením č" IIM/.^M

Za kupujícího:

V Dobříši dne

Za prodávajícího

V dne á^£A/f

Bc. Jana Vlnasa

starostka

SJ:O.
výro eben a laboratoři

uáKA Telefon: '195 112 3SI

Z -f^A^
i

a Krejčí

jednatelka
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Cenová kalkulace změn - dodatek č. 1 
S: 

R: 

Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při 2. ZŠ Dobříš - Učebna F-CH 

Dodatek č.1 

P.č. 
Díl: 

3 

Díl: 

8 

Díl: 

Číslo položky 

1 
3a 

2 

5d 

4 

Celkem bez DPH 
DPH 21 % 
Celkem s DPH 

Název položky 
UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ - PC 
Panel se zásuvkami 1 x 230V, USB, RJ45 
Nehořlavá krabice el. Pro montáž zásuvek 230, USB, 
RJ45 / Umístit pod odklop/roletku nebo na pracovní 
plochu nebo na bok stolu/ Položka vč, dopravy a montáže 

Elektrický otočný panel 
UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ -
DEMONSTRAČNÍ 
Panel se zásuvkami 3x230V, USB? RJ45, zkratuvzdorný 
zdroj NN Q-24V 
Nehořlavá krabice el. Pro montáž zásuvek 230, USB, 
RJ45 / Umístit pod odklop/roletku nebo na pracovní 
plochu nebo na bok stolu/ Položka vč. dopravy a montáže 

Elektrický otočný panel 

ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ 

zdroj NN 0-24 V 
Nehořlavá krabice el. Pro montáž zásuvek 230, USB, 
RJ45 / Umístit pod odklop/roletku nebo na pracovní 
plochu nebo na bok stolu/ Položka vč. dopravy a montáže 

Elektrický otočný panel 

MJ 

ks 

ks 

kus 

ks 

ks 

množství 

-1,00000 

1,00000 

-1,00000 

1,00000 

16 

cena / MJ 

2 760,00 

3 760,00 

4 300,00 

5 300,00 

5 360,00 

celkem 
1 000,00 

-2 760,00 

3 760,00 
1 000,00 

-4 300,00 

5 300,00 

16 000,00 

85 760,00 
18 000,00 
3 780,00 

21 780,00 

S: 
R: 

Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při ZS Dobříš - Učebna F-CH 
Dodatek č.1 

P.č. 

Díl: 
23 

Číslo položky 
8.0.8 

Celkem bez DPH 
DPH 21 % 
Celkem s DPH 

Název položky 
OSTATNÍ 
Laboratorní pracoviště Š1460xhl200xv760, s 
posforming.pracovní plochou 
Laboratorní a odkládací pracoviště - prodloužení parapetů 
/Nohy (např. hliník W60mm) apod. / Pracovní deska z 
posformingové desky ti. 28mm / ABS hrany 2 mm / LDT 
zavětrování cca v 20 - Ocm - ti. 18 mm, ABS hrany 0,5mm 

MJ 

ks 

množství 

-3,00000 

cena / MJ 

3 170,00 

celkem 
-9 510,00 

-9 510,00 

-9 510,00 
-1 997,10 

- 11 507,10 

Celkem bez DPH 
DPH 2 1 % 
Celkem s DPH 

8 490 
1 782,90 

10 272,90 




