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Číslo SOD objednatele: 2020/001751/INV/DS/Maz - DODATEK č. 1 Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(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

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO

: 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:

DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Kontaktní osoba

(dále jen „objednatel" nebo „stavebník")

a

Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

: APLEG systems, s.r.o.
: Poříčí 2425/15, Blansko 678 01
: Michalem Krejčím - jednatelem
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64230
:29188261
: CZ29188261
: ano
: Komerční banka a.s., č.ú.

ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

: Michal Krejčí, tel.: e-mail:

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001751/INV/DS/MAZ ze
dne 26.06.2020 (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:

Sportoviště ASK - rekonstrukce oplocení

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
níže.

Méněprace:

- nerealizace 1x vjezdové brány,
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- výměna oplocení z NYLOFORU 3D za oplocení z trapézového plechu viz víceprace.

Víceprace:

- dodávka a montáž 2x vstupní branka,

- oplocení z trapézového plechu mezi EXPAL s.r.o. a pozemky města Blansko a vložení stínící
tkaniny do oplocení z NYLOFORU 3D mezi EXPAL s.r.o. a pozemky města Blansko,

- realizace nové hlavní vstupní brány a branky mezi budovu zázemí sportovních aktivit a budovu
haly ASK,

- realizace oplocení z NYLOFORU 3D v délce 31 m u EXPAL s.r.o., jako kompenzace za umožnění
vstupu na pozemky EXPAL s.r.o. v době konání fotbalových zápasů,

- demontáž, odvoz a uskladnění na skládku reklamních panelů a následných sadových úprav.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:

Cena bez DPH: -82.697,01 Kč

Vyčíslení víceprací:

Cena bez DPH: + 426.960,72 Kč

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

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

slovy

2.039.178,71 Kč

428.227,53 Kč

2.467.406,24 Kč

Dvamilionyčtyřistašedesátsedmtisícčtyřistašest korun českých a
dvacetctyri haleru

III. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní
ustanovení smlouvy číslo 2020/001751/INV/DS/MAZ ze dne 26.06.2020 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.

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

4.

5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve
věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č.$.(7 z 44. schůze Rady města Blansko

konané dne 22.09.2020.
V Blansku dne

Za objednatele

Michal Krejčí
jednatel

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města,

Strana 2 (celkem 2)


