
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel  :  TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 

Sídlo : Studentská 2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : xxx, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : xxx, vedoucí technického úseku 

Stavební a technický 

dozor 

 

: 

 

Technický úsek TUL 

Číslo účtu                   : xxx 

 

 

2. Zhotovitel  :  GLK-central s.r.o. 

 

Sídlo : 8. Března 21/13, Liberec V             

Zástupce : xxx 

IČ : 25029380 

DIČ                          : CZ25029380 

Odp. stavbyvedoucí : xxx 

Zapsaný u : Krajský soud v Ústí nad Labem 

Číslo účtu : xxx 

   

 

Článek II. 

Předmět dodatku č.1 

 

2.1. Tento dodatek přidává ke smlouvě práce dle přiložené cenové nabídky. Jedná se o práce na 

výměně dlažby v chodbě č. 01081 kde dle původní PD měla zůstat původní dlažba. Ale v průběhu 

prací se ukázalo, že při osekání dlažby ve dveřích je nesoudržná a vznikl by při přidání 

hydroizolace schod do všech okolních místností. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto i o výměně této 

dlažby a přilehlých obkladů. Navíc se v prostorách zázemí kuchyně našlo několik míst, kde 

nedržely obklady a ty se taky v rámci stavby vyměnily. Dále v původní PD bylo určeno o výměně 

ukončovacích lišt, ale již nebyly ve výkazu výměr.  

 

 

 

 

 

 

Článek IV. 



Cena díla, platební podmínky 

 

4.1. Cena za dodatek byla sjednána ve výši 78.703 Kč,- bez DPH jako cena nejvýše přípustná, 

výše sazby DPH 21%, částka DPH 16.572,63 a celková cena s DPH 95.230,63, která se vztahuje k 

předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato 

cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k 

tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 

o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je 

překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů 

ovlivňujících výši DPH.  

 

Ostatní dle neobsažené body zůstávají v platnosti dle původní smlouvy o dílo. 

 

 

Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

zástupce zhotovitele 

V Liberci dne 1.9.2021 

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

xxx, kvestor TUL 

V Liberci dne 1.9.2021 

 


