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DODATEK

č.l

2020/0566/OLORIP

ke smlouvě o dílo č.

ze dne 3.4.2020
uzavřený ve smyslu

§

2586

a násl.

zákona

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi

smluvními stranami (dále jen „smlouva"):
I.

1, Objednatel: Statutární město Kladno
Se

sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Tomáš Kutil,
IČ:

00234516, DIČ: CZ00234516

statutární náměstek primátora

Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel")

2, Zhotovitel: ÚDRŽBA Kladna s.r.o.
Se

sídlem: Mládežnická 3454, 272 04 Kladno

Zastoupený: Oldřichem Černým, jednatelem
IČ:

06870147

DIČ: CZ06870147

Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel")

(společně také jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní strana")

II.

2.1.

Smluvní strany uzavřely dne 3.4. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
Zhotovitele provést dílo
Participativní rozpočet
Zeleň místo billboardů na ČSA a tomu
odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva").

2.2.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je snížení ceny o 575,ks keřů Ribes Alpinum (Meruzalka alpská) za keře menšího vzrůstu.

2.3.

Smluvní strany tímto dodatek nahrazují ustanovení čl.

-

„

-

III

Kč za 23

odst. 3.1 tímto novým zněním:

S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:
64 860,00 Kč bez DPH

13 620,60 DPH

78 480,60

Kč Celková

cena vč. DPH"

III.

3.1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.2.

Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3.3.

V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či
jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu
ustanovení původního.

3.4.

Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních
smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro
realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na
taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a
Smlouvy.

3.5.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných vyhotoveních v českém jazyce, každé
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.

3.6.

Smluvní prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné
a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují
zástupci Smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1

s

a

platností

- žádost společnosti Údržba Kladna s.r.o.

V Kladně dne:
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V Kladně dne:
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06.

2020

Objednatel:

3454
272 04 Kladno
LiJ
IČO: 06870147, DIČ: C206870147

Údržba Kladna s.r.o.
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ÚDRŽBAKLADNA
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Mládežnická 3454
272 04 Kladno

VÁŠ DOPIS ZN.:

odběratel:
Statutární město Kladno
Nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ZE DNE:
NAŠEZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

Návrh dodatku ke smlouvě
Vážení,
dne 3. 4. 2020 uzavřela naše společnost s vámi Smlouvu o dílo č. 2020/0566/01_ORIP.Jedná se o
realizaci díla „Zeleň místo billboardů*4,v zeleném pásu podél ulice Cs. Armády.
Bohužel nejsme schopni v dohledné době dodat 23 ks keře Ribes Alpinum (Meruzalka alpská),
v požadované velikosti 40-60.
Navrhujeme vysazení těchto keřů o velikosti 20-30.
Koncová cena by se tímto snížila o 25,- Kč za lks, tedy celkem o 575,—Kč. Cena zakázky by po
úpravě činila 64 860,- Kč bez DPFI.
Po schválení této změny jsme schopni dílo dokončit do 3 dnů.
Žádáme tedy o dodatek ke smlouvě, kde akceptujete výše uvedený návrh, vč. úpravy ceny.
S

pozdravem

IČ:

06870147

DIČ: CZ06870147

