
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 9. 2019
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Objednatel
Obchodní jméno: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo (bydliště): Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
Zastoupen: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČ: 00838225

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel
Obchodní jméno: BYTOP-GAS, spol. s r.o.
Sídlo: Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče
Zastoupen: Svatopluk Cabal, jednatelem
IČ: 42324238

(dále jen ,,zhotovitel")

Preambule

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku
s názvem ,,REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY" uzavřena dne 3. 9. 2019 smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva
o důo"). Zhotovitel se ve Smlouvě o dílo zavázal práce na díle dle Smlouvy o dílo dokončit v termínu
nejpozději do 60 dnů od převzetí staveniště.

l. Předmět dodatku

1. Důvodem uzavření Dodatku Č. 1 je rozšÍření požadovaných prací uvedených ve Smlouvě o dílo, a to
z objektivních d úvodů, které se vyskytly v průběhu realizace stavebních prací a které objednatel nemohl
předvídat. Nové požadavky objednatele nepřekračuji 15 % původní hodnoty závazku, přičemž další
podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kterou jsou změnové listy - položkové
rozpočty.

V průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna nutnost dalších oprav souvisejÍcÍch se stavebními
pracemi:

· hlavní uzávěr vody
· oprava kanalizace
· oprava ústředního topeni
· ohřívač vody pro byt

Na základě výše uvedených objektivních skutečností se dohodly smluvní strany na tomto Dodatku č. 1,
který upravuje termín dokončení díla stanovený uzavřenou Smlouvou o dílo následovně:
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Dňči termín pro dokončení a předáni díla v rozsahu projektové dokumentace veřejné zakázky
,,REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY" se nemění a zůstává dle ČI. 4.2 Smlouvy o dílo do 60 dnů od
převzetí staveniště.

Termín pro řádné a celkové dokončení a předání díla v rozsahu navýšeném tímto dodatkem se
stanovuje do 19. 12. 2019.

2. Smluvní strany v souvislosti se změnami díla dle ČI. l odst. 1 tohoto dodatku a dále specifikovanými
v příloze č. 1tohoto dodatku č. 1 mění ČI. V odst. 1Smlouvy následovně:

Celková cena za včasné a řádné provedeni Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové
výši bez DPH 2 129 638 KČ (slovy: dva miliony sto dvacet devět tisíc šest set třicet osm korun českých)
(dále jen ,,Cena"). výše DPH je 447 224 KČ (slovy: Čtyři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě dvacet Čtyři korun
českých), tedy cena včetně DPH je 2 576 862 KČ (slovy: dva miliony pět set sed mdesát Šest tisíc osm set
šedesát dva korun českých). Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v poloŽkovém rozpočtu, který tvoří
přílohu č. 3 Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel
předložil ve své na bidce v rámci výběrového řIzeni týkajÍcÍ se před métu této smlouvy.

Pro odstraněni pochybnosti však vždy platí, že v tomto ČI. uvedená přísluŠná nabídková cena je cenou
za provedeni celého Díla požadované zadavatelem v před mětném výběrovém řízenI, na základě kterého
je tato smlouva uzavírána.

3. Fakturace dle ČI. 5 odst. 6 Smlouvy o dílo bude provedena následujíckn způsobem:
DÍ|ČÍ fakturace po dokončení a předání díla a uvedení kotelny do provozu v rozsahu projektové
dokumentace veřejné zakázky ,,REKONSTRU KCE PLYNOVÉ KOTELNY" bude provedena zhotovitelem
vůči objednateli ve výši 1 917 480 KČ bez DPH ve lhůtě dle výše uvedeného článku Smlouvy o dílo.
Závěrečná fakturace zbývajIcí hodnoty díla dle Smlouvy o dílo v rozsahu dle ČI. 1 odst. 1tohoto dodatku
ve výši 212 158 Kč bez DPH bude provedena po kompletním dodáním díla dle ČI. 9 Smlouvy o dílo.

ll. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2019, která nejsou v rozporu s tímto Dodatkem č. 1,
se nemění.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena
dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení.

Přílohy:
· položkový rozpočet - hlavní uzávěr vody
· položkový rozpočet - oprava kanalizace
· položkový rozpočet - oprava ústředního topení
· položkový rozpočet - ohřívač vody pro byt
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