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Dodatek ě. 1
ke smlouvě o dílo č. 160330004

(dále jen „smlouva")

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba 
1 ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

koordinátor BOZP: 
Fax:
(E-mail:
Datová schránka:
'Adresa pro doručování:

dále také jen „objednatel

Tychonova 221/1,160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Ladislav HAMPL, vedoucí odboru provozu a facility 
managementu
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 

Ing. Ladislav HAMPI
Ing. Karel Pfeifer, referent majetkové správy, I 
Ing. Aleš Chaiupník, vedoucýeferán^DecialistůJ 
Ing. Vladislav Bezděka,■. ' "7 I 
973 206 317

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

t
2. DEKONTA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
fcídlo:

IČO:
bič:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupená:
(ontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Fax:
mail:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:
iT
dále také jen „zhotovitel11

Dřetovice 109,273 42 StehelČeves
25006096
CZ2500Ó096
Komerční banka a.s.

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva, |

ce a zemní práce, tel.



160930004
1

se dohodly podle bodu 14.6 článku 14 smlouvy z důvodu víceprací na změně ceny za dílo 
Dodatkem č,l (dále jen ,,dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje.

i

Článek 1
Změny a doplnění

1.1 V průběhu realizace díla „Demolice budovy ě. 29 vepřín - letiště Praha - Kbcly*‘ byla 
zjištěna potřeba provedení dodávek a prací nutných k řádnému dokončení a užívání díla, 
které nebyly obsaženy v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky a v příloze č. 2 
smlouvy - Rozpočet s výkazem výměr a nebyly známy před podpisem smlouvy (dále jen 
,,vícepráceM),

1.2 Další dodatečné práce byly řešeny podle bodu 2.6. článku 2 smlouvy postupem uvedeným 
ji/ bodech 3.5 - 3.8 článku 3 smlouvy.
Víceprácc byly smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl 
odsouhlasen na kontrolním dni konaném dne 11. 11. 2016, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 
dodatku (Protokol posuzující potřebu víceprací).
Cena víceprací je uvedena v příloze č. 2 dodatku (Cenová nabídka víceprací). O rozdíl je 
navýšena celková cena díla podle smlouvy.
i
13. Z důvodů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 dodatku se ruší znění bodu 3.1 smlouvy a nahrazuje se 

žněním:
ÍSmluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy a v příloze 
6.1 a 2 dodatku a to ve výši:

408 247,07 Kě bez DPH
: (slovy: ětyřistaosmtisícdvčstěětyřicetsedmkoruněeských 07/hal).w

1.4. Dále se ruší zněni bodu 3.2 smlouvy a nahrazuje se zněním:
celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
Ve výši 21 %, což činí 85 731,90 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 493 978,97 
Kč.“

!

í

Článek 2
Závěrečná ustanovení

1.1. Všechna ostatní ustanoveni smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 
originálu, objednatel obdrží 2 výtisky, zbývající je určen pro potřeby zhotovitele.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho

f
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>bsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, 
ía důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Jříloha č. 1: Protokol posuzující potřebu víceprací (2 listů)



I

Ministerstvo obrany
Změnový list č. 1

Název ZL: Demolice zídky 25 m
í
Stavba: Demolice budovy Ď.29

Zhotovitel: Dekonla, as

Objednatel: Ministerstvo obrany

patům vystavení:i
i

11.11.2016

Provedená změna:
Demolice ohradnl zdi v délce 25 m

Zadal: Ing. Chalupnik

i Zdůvodněni změny:
| Požadavek objednatele

í Podklady, přílohy:

Cenový dopad: -

Časový dopad: -

Dopad do standardu: -

Celková cena za ZL t 1 ; 39 650,DO Kč



Stavba: Demolice budovy £-29

Objednatel: Ministerstvo obrany 
Zhotovitel. Dekonta. a s 
Datum: 11.11,2016

PŘÍPOČTY

P.Č.

1

TV

”2"

KCN

* *3

Kód položky Popis
- - ~ ----- - -

MJ ■

" 6

Přfpočty

7 ..........

Cena jednotková

3 ...

Rozdílové oeoa

~ ~9

Ruínl demolice zídky postupným rozebirůnlm bm 25.00 850.00 21 250.00

Přesun hmot ru£nl bm 25.00 600.00 15 000.00

SktadkovnO v£. Přesunu t 20,00 170,00 3400.00

0.00

Celkem

0,00

39690,00 K£


