
DOMOVPROSENIORYCHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 ? CHODOV

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

38/2019 ???????????..

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 38/2019

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Sídlo: Donovalská2222, Praha 4 - Chodov, 14900
Zastoupený: Mgr. Bc. IlonouVeselou, ředitelkou domova

IČ: 708 76 606

DIČ: není plátcemDPH

Bankovní spojení: PPF a.s. číslo účtu: 2001280007/6000

na straně jedné jako ?Objednatel?

a

Zhotovitel

SEPOS spol. s r.o.

Sídlo: Rantířovská583/100, 58601 Jihlava
Zastoupený: LumíremKozubíkem, jednatelem

IČ: 15528855
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaný v OR v: u Krajského soudu v Brněoddíl: C vložka 732

na straně druhé jako ?Zhotovitel?

uzavírají dle § 2586a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen ?smlouva?).

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. Smlouvy o dílo č. 38/2019, se na základě
nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a které nebylo možné předem
předpokládat, mění dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 137/2006Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ?ZVZ?) následovně:
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3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly nacelkové, nejvýše přípustné ceně zadílo, specifikované v článku 2smlouvy, a to ve výši:

1 927 186,00Kč

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15%z celkové ceny díla

289 077,90Kč

Dohodnutá celková cenadíla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

2216 263,90Kč

(slovy: dvamiliony dvě stě šestnáct tisícdvě stě šedesát tři korun českých devadesát haléřů)

Víceprácedle přílohy č. 1 činí 199 330,00 Kč bez DPH,DPH ve výši 15% činí 29 899,50 Kč, celkem tedy za
vícepráce229 229,50Kč.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněná

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že uveřejněnítéto smlouvy v registru smluvdle zákonač. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv) zajistí
objednatel.

Dodatek č. 1 smlouvy nabýváplatnosti aúčinnosti dnem zveřejněnív registru smluv.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech,z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.

Příloha č. 1 ? Cenová kalkulace

V Praze V Praze dne

Za

Mgr. Bc. Ilona Veselá LumírKozubík

ředitelka DSChodov jednatel SEPOS, spol. s r.o.
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