
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 09. 2019 na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem,, Výměna
oken v budově Č. p. 500 hospodářská budova",

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s
úst. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako ,,občanský
zákoník"), mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem: Plzeňská 929, Klatovy ll, 339 01 Klatovy

lČ: 26360527

DIČ: CZ26360527

zastoupený: MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva,

Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva

bankovnispojení:

dále jen (,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL Window Holding,a.s.

zapsaný v OR pod spis. zn.: B 14506 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem: Hlavni456, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupený: JAN TUŠL,člen představenstva

lČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

bankovní spojeni:

dále jen (,,zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
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I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ČI. lV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 4.1.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedeni díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 499 371,00 KČ

(slovy čtyřistadevadesátdevěttisíctřistasedmdesátjednakorunčeských)

DPH 21% 104 867,91 Kč

(slovy stočtyřitisÍcosmsetšedesátsedmkorunčeskýchdevadesátjednaha|éřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 604 238,91 KČ

(slovy šestsetčtyřitisícedvěstětřicetosm Koru nčeskýchdevadesátjed nahaléřů),

který se nahrazuje novým zněním ČI. lV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 4. 1. s novou cenou:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedenidila sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 538 845,38KČ

(slovy pětsettřicetosmtisÍcosmsetčtyřicetpětkoru nčeskýchtřicetosm haléřů)

DPH 21% 113 157,53KČ

(slovy stotřinácttiAcstopadesátsedmkorunčeskýchpadesáttřihakřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 652 002,91KČ

{slovy šestsetpadesátdvěkorunnčeskédevadesátjednaha|éřů)

Navýšeni ceny bylo způsobeno chybějícími položkami v původním oceněném výkazu výměr (Krycí list
rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, soupis prací), které jsou nutné ke zdárnému provedení
požadovaného díla:

lešení

přechodové plechy

parotěs

venkovní začištěni překr.spary
celkem: 47 764,00 KČ

Navýšení ceny bylo provedeno v souladu s ČI. 4.16 smlouvy.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a jeho uveřejněni v registru smluv zajistí objednatel.

v Klatovech dne v Lázni Toušeň dne

za objednatele: za zhotovitele:
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