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dnatele: 2020/001610/INV/DS/Maz

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo SOD zhotovitele: 4/2020- DODATEK č. 1

s

(dále jen „dodatek")
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
: ano
: Komerční banka, a.s., p ko, č.ú
: Leona Mazourková, tel.: e-mail.

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Kontaktní osoba

(dále jen „objednatel" nebo „stavebník")

a

: BOSS engineering, spol. s r.o.

: Družstevní 184, 685 01 Bučovice
: Ing. Pavel Omelka, jednatel
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86375
:03704271
: CZ03704271
: ano
: Komerční banka a.s., pobočka Bučovice, č.ú.

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001610/INV/DS/MAZ ze
dne 20.05.2020 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je
zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s
názvem:

ZŠ Erbenova - elektroinstalace V. etapa

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní
strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých méněprací a víceprací, jak je uvedeno
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
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Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:

Cena bez DPH: -2.900,00 Kč \

Vyčíslení víceprací:

Cena bez DPH: + 30.312,00 Kč

Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením méněprací a víceprací:

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

slovy

<
1.026.196,32 Kč

215.501,23 Kč

1.241.697,55 Kč

Jedenmiliondvěstěčtyřicetjedentisícšestsetdevadesátsedm
českých a padesátpět haléřů

korun

I

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní
ustanovení smlouvy číslo 2020/001610/INV/DS/MAZ ze dne 20.05.2020 tímto dodatkem
nedotčené, zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

1.

2.

3.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě,rozhodnutí starosty města Blansko ve
věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením oJ.9.' z 43. schůze Rady města Blansko
konané dne 08.09.2020.

5.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Blansku dne 4l°C&
JtY.S. lolo

Za

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

BOSS engineering s.r.o.
Ing. Pavel Omelka
jednatel
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Yíggpráce, méněnm^,

- elektroinstalace V.etapa
S: 204Z060 ZŠ Erbenova

O: 01
Stavební přípomoci

R: 01NB BOSS engineering, spol.
s r o. Družstevní 184, 68501 Bučovice

P č.jČíslo polnýlr
Název položky

MJ Množství3Í02384TTŘŤT Cena / MJ Celkem
v míšk62piočhy 

~ MC-Sj použitím maltové smědi

- -gjgggil1' revizních 
-Dvířka revizní plná 150x150

CELKEM BETnpu

1,1 / mz ciniami na I m2
0,200000612474611RT3

___342264101ROQ
___2834901015
___ 964312201 RQQ~

784450021RAO

4 550,00 910,00
m2 2,340000 373,00 872,82kus 8,000000

~8,000000
26,000000

300,00 2 400,00kus 200,00
780,00

1 600,00 
20 280,00

m
m2 2,340000612423531RT2 75,00 175,50
m2 -2,000000 850,00 -1 700,00

24 538,32
Bučovice 25.8.2020 
Vladislav Vajda



i minii ni um um ni,ni H, um n||||| |||(| |(| mm |()|| (|j j(||

TTVň 613Město Blansko, nám. Svobody 3, i*??! ídrUŽÍn,4

VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

Název
Materiál'
celkem

Mj Počet Montáž
celkem

Materiál
MontážElektoinstalace

Uozbrojení rozvaděče RP15-
D pro RACK -1 ks přept.ochrany RPO-D WVWU6 aÍ

jPovrhcu, požadavek TDI uložit tento kabel

Zasekani trubky Fx23~

Trubka ohebná D23
^°r^^k°^xÍáÍřiíhoTahZm

stav.rozvaděč pro V.etapu. Nebylo

rrirdS*T:r;;0;isfednéo^'

výstr.štítkem

ks 1,00 1 407,00 1 407,00pro TV na
Pod omítku

130,00 130,00

m 5,00 0,00 0,00 10,00 50,00
300,00

84,00

1,00 0,00 0,00 300,00
21,00

m 4,00 7,00 28,00
OOotm 5,00 0,00u pro

možné dohledat
15,00 75,00

se pod
a označil

rozvaděči RP15 ^ pud napěíírn 1 Pň vypnutém

pracovníci x 2 hod Uprava stáv.kabelu 2

hod 4,00 0,00 0,00 500,00 2 000,00

hod -4,00 0,00 0,00 122^2. -1 200,100Součet

1 435,00jCelkem vícepráce, méněpráce eleklro bez 1 439,00
’

i

2 874,00

Vladislav Vajda, vedoucí

Bučovice 25.8.2020
střediska


