
SMLoUVA o DÍ Lo - dodatek č . 1
uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a násl. zákona č . B9/2O72 Sb., obč anský zákoní k,

ve znění  pozdějš í ch předpisŮ
(dále jen ,,smlouva")

I . Smtuvní  strany

1.1. objednatel;  oBcHoDNÍ  lxeoeulE HoLEŠ oVIcE
se sí dlem: Jablonské ho 3, L7O 00 Praha 7
zastoupená: Mgr. Milenou Remeš ovou, ředitelkou š koly
iC:  61386626
DIč : CZ673B6626
bankovní  spojení :  KB a,s.
Č . ÚČ tu: 107-380160267 /  0700

(dále jen,,objednatel")

t.2. Zhotovltel:  Globstav s.r.o.
se sí dlem: Bubeneč ská 28, 160 00 Praha 6
zastoupená: Michal Bareš , Ing. Zdeněk Fulí n, jednatelé
IC: 26186896
DIČ : CZ26IB6B76
bankovní  spojení :  Č eská spořitelna a.s,
č . ú č tu: 169646309/0800
zapsán v obchodní m rejstří ku MS Praha, oddí l C,vlož ka 7B031

(dále jen,,zhotovite!")

1.3. Osoby oprávněné  jednat:
1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvní ch; Mgr. Milena Remeš ová, ředitelka š koly
ve věcech technických: Mgr, Pavel Bureš

při operativní m technické m Yí zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených prací , zápisŮ ve
stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur, potvrzování  protokolŮ o předání  a převzetí  zastupuje
objednatele TDI  a Mgr. Pavel Bureš ,

L,3,2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvní ch: Michal Bareš , jednatel
ve věcech technických: Jiří  Sklenář

1.3.3. Při operativní m technické m ří zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených prací ,
zápisŮ ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur, potvrzování  protokolŮ
o předání  a převzetí  zastupuje zhotovitele Jiří  Sklenář.

Smluvní  strany se dohodly na uzavření  tohoto dodatku, kterým se mění  některá ustanovení
smlouvy. Ustanovení  v tomto dodatku neuvedená zů stávají  beze změny.

I I I . předmět dí ta

3.2, SouČ ástí  dí la jsou ví cepráce odsouhlasené  na základě změnové ho listu ze dne 27,B.2Ot9,
který je nedí lnou souč ástí  tohoto dodatku smlouvy. Realizace smlouvy, práva a povinnosti.
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VI I . Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené  a předané  dí lo dle Č lánku I IL je stanovena ve smyslu
zákona č . s26l7gg0 Sb.;  o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, dohodou smluvní ch stran
a č iní :

V. Doba plnění

5.L.2, předání  dí la do 31.10.2019; změna se týká předokenní ch atypických rolet, demontáŽe, opravy

š palet a dodávky a montáž e nových l viz zápis KD l,

Celková cena bez DPH 2 033 414,00 Kč
DPH 427 0t7,00 Kč
Cena celkem vč etně DPH 2 460 431,00 Kč

(slovy: Dvamilionyč tyřistaš edesáttisí cč tyřistatřicetjedna korun č eských)

přič emž  cena ví ce- a mé něprací , o kterou dojde navýš ení  pŮvodní  č ástky, Č iní
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za zhotovitele:

Cena celkem vč etně DPH: I I4 2t7,00 Kč

Celková cena bez DPH:
DPH:

L'-12.

94 394,00 Kč
19 823,00 Kč

xI . závěreč ná ustanovení

Soupis pří loh:

č .1 - Polož kový rozpoč et zpracovaný zhotovitelem

č .2 - Změnový list ze dne 27.B,2Ot9

V Praze dne: 27.B,2019

za objednatele:
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