
DODATEK Č. I
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Ceskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorem prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.
10: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Č. účtu: 42651 1/0700
Kontakt:

a

2. Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSC 50008
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Zápis v OR: příspěvková organizace zapsaná u Krajského soudu v Hradci

Králové, sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:
Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele
201911621

Předmět smlouvy o dílo

1. Dne 9.9.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (Č. objednatele 2019/1621), podle
které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ZS
SNP Čp. 694140, Hradec Králové 3 — rekonstrukce atik a střech “, tj. opravu plochých
střech základní školy, přičemž střechy pavilonů A, B, C a D budou zatepleny
polystyrenem a bude provedena nová hydroizolace. Budou provedeny i související
úpravy vpustí, navýšení atik s přípravou na zateplení fasád v budoucnosti, bude
provedena výměna oplechování. Dále bude provedena výměna hromosvodů.

2. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši 6.797.200,- Kč bez DPH.



II. NPředmě t dodatku

7. Při provádě ní díla byla zjiš tě na potřeba upravit rozsah předmě tu díla o ně které vybrané
stavební práce (tzv. vícepráce a méně práce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s nálež itou péčí nemohl předvídat.
Předmě tnézmě ny jsou uvedeny v rámci soupisu provedený ch prací, který tvoří nedílnou
součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně doš lo ke změ ně provedení atik
a odpočtu neprovedený ch prací u pavilonů A, B a C a dále u pavilonu D doš lo ke změ ně
provedení atik, kotvení kačírkem a odpočtu neprovedený ch prací.

2. Shora uvedenázmě na rozsahu předmě tu díla o vícepráce a méně práce, které nebylo
v zadávací dokumentaci mož né předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když
celkovápůvodní cena díla se mě ní níž e uvedený m způsobem.

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v či. II. odst. I tohoto dodatku se smluvní strany
dohodly na změ ně celkovésmluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím sníž ení o 522.314,-
Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se na základě shora uvedený ch skutečností dohodly na následujících
změ nách vý š e uvedenéSmlouvy o dílo č. 2019/1627, ato takto:

Č lánek V. odst. I se mě ní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, ž e cena za dUo činí: 5.674.886,- Kč bez DPH.

(slovy; pě t milionů š est set sedmdesát čtyři tisíc osm set osmdesát š est korun český ch)
bez DPH.

III.

Závě rečnáujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201 9/1 621 tímto dodatkem č.1 nedotčenázůstávají
v platnosti v původním zně ní.

2. Smluvní strany prohlaš ují, ž e na tento dodatek č. 1 se mj. vztahuje zákon č. 340/2015
Sb., o zvláš tních podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve zně ní pozdě jš ích předpisů a mě sto je dle 2
cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejň ují prostřednictvím registru
smluv.

3. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabý vá
dnem uveřejně ní v registru smluv.

4. Zhotovitel prohlaš uje, ž e souhlasí s uveřejně ním tohoto dodatku v plném zně ní. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e dodatek neobsahuje ž ádnáobchodní tajemství a dopravce souhlasí
s uveřejně ním (vč. metadat) bez stanovení jaký chkoliv dalš ích podmínek.

5. Dle 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejně ní
smlouvy třeba, aby byla uveřejně na způsobem tam stanovený m, a to včetně vyplně ní
metadat. Smluvní strany se dohodly, ž e uveřejní metadata v níž e uvedeném rozsahu a
prohlaš ují, ž e uvedený rozsah metadat:



- ídentifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 0K 0r Hálroavdée,cID:bebb2ín
TECHNICKE SLUŽBY HRADEC KRÁLOVE, Hradec Králové

iČ
8, Na Brně5306020,8,PS6C4809447,DS:3aak9xj

- vymezení předmětu smlouvy: ZŠ SNP Čp. 694/40, Hradec Králové 3 — reka otinkstrausktřceech

- cena: 5.674.886,- KČ bez DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovujícz íápkoožnaadavokůremgistrusmluv.

6. Uzavření tohoto dodatku Č. 1 bylo schváleno Radou města Hradec Králové,R usMne/2se0n1í9m/1278Č,.zedne 15.70.2019 a v souladu s ustanovením Čl. XX. odst. 2
Č 2 . S./ m20ě7rnice6,kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávánz íakávzeeřke.jných

V Hradci Králové dne 24.10.2019 V Hradci Králové dne 08. 11. 1019

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Tomáš Pospíšil Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.ředitel primátorTECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Statutární město Hradec Králové


