
 

DODATEK č. 1 
k SoD č. 11-706-19 ze dne 19. 8. 2019 

 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:  Sanatorium Jablunkov a.s.   IČ: 27835545 

   č.p. 442    

   739 91 Jablunkov  

 

2. Zhotovitel:  Beskydská stavební, a.s.   IČ: 28618891  

   Frýdecká 225 

   739 61 Třinec   

     

Předmět smlouvy: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II 

 

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto: 

   

1.  V oddíle III. Předmět smlouvy se v bodě 1. mění rozsah předmětu plnění díla z těchto 

důvodů:  

Při realizaci SO102 Štěrbinová nádrž byly zjištěny nepředpokládané práce v délce 31 

kalendářních dnů, a to z důvodu výměny ocelové konstrukce a betonové výplně vnitřních 

přepážek. Cenový dopad řeší ZL č. 1 vč. rekapitulační tabulky změnových rozpočtů a 

dílčích rozpočtů. S ohledem na tuto skutečnost se Zhotovitel dostal v rámci provádění díla 

do období nevhodných klimatických podmínek, ve kterých není možno dodržet 

technologický postup daný výrobcem pro provádění sanace betonové konstrukce 

chlorační zdrže, a proto se smluvní strany dohodly, že tyto práce ve výši 921 963,39 Kč 

bez DPH budou provedeny na základě výzvy Objednatele s ohledem na vhodné 

klimatické podmínky ve lhůtě do 60 kalendářních dnů. 

 

Odsouhlasené vícepráce jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlaseným 

změnovým listem, zápisem z KD a položkovými rozpočty zhotovitele včetně 

rekapitulace.  

 

 

2.  V oddíle V. Cena díla se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím 

a to takto:  

 

 cena díla dle SoD bez DPH                                      11 296 978,85 Kč 

        dodatek č. 1 - cena víceprací bez DPH                921 963,39 Kč 

            cena díla celkem vč. D1 bez DPH                          12 218 942,24 Kč 

DPH 21 % celkem                                                    2 565 977,87 Kč 

cena díla celkem vč. D1 vč. DPH                            14 784 920,11 Kč 

 

 

3.  V oddíle VI. Termín plnění se znění bodu 2. nahrazuje v plném rozsahu takto: 

 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujících termínů: 

  

Předání dílčího plnění díla, vyjma objektu Chlorační zdrže, bude ke dni 15. 12. 2019. 

 Dokončení plnění a předání díla včetně Chlorační zdrže bude do 60 kalendářních dnů od 

doručení výzvy Objednatele.  

 

 

 



 

 

4.  V oddíle XIV. Záruka za dílo se doplňuje bod 7. v tomto znění: 

„7. Na předané dílo dle dílčího plnění, bez Chlorační zdrže, plynou záruční lhůty dnem 

tohoto předání.“ 

.  

 

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.  

 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

 

 

V Jablunkově dne: 10.12.2019                      V Třinci dne: 10.12.2019 

 

 

 

 

 

…………………………………                                         …………………………………….. 

              Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 

            Ing. Jan Zawada               Ing. Jiří Dohnal, MBA 

       předseda představenstva            místopředseda představenstva 

                                                               a ředitel společnosti 

 

 

 

 

…………………………………                                          

              Za objednatele  

    Ing. Zuzana Mariňáková                                                    

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Změnový list č. 1, rekapitulační tabulka změnových rozpočtů a dílčí rozpočty          


