DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 29.01.2021
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel :
Sídlo :
zast:
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
27085031
CZ 27085031

a
1.2. Zhotovitel :
Sídlo :
Statutární zástupce :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:

SUPRELA, s.r.o.
Bělehradská 1334/35, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
Jakub Labuda, jednatel
282 42 661
CZ28242661

Zapsaný u :

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134832

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2021, kterým se
mění následující články smlouvy

II. PŘEDMĚT DÍLA


Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:



Rozsah díla se upravuje dle přílohy (změnové listy č. 01/1/2021 až 04/1/2021, 01/2/2021 až
03/2/2021), jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ


Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:



Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a
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nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 3.1 smlouvy
o dílo ke dni 30. 08. 2021 z důvodu zvýšeného rozsahu stavebních prací.

IV. CENA DÍLA


Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle přílohy (změnové listy
č. 01/1/2021 až 04/1/2021, 01/2/2021 až 03/2/2021), jenž jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku ke smlouvě o dílo.
Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 29.01.2021 …………………………….…... 7.443.319,- Kč
Cena upraveného rozsahu díla dle změnových listů ……………………………. 1.307.891,- Kč
Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo …………….. 8.751.210,- Kč
DPH 21% ……………………………………………………………………………… 1.837.754,10,-

Kč
Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ………………10.588.964,10,Kč

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ





Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.01.2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají
v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: Rekapitulace změn
Změnový list č. 01/1/2021 až 04/1/2021
Změnový list č. 01/2/2021 až 03/2/2021
Rozpočty ke změnovým listům

V Příbrami dne ………………….

V Praze dne …………………….

Objednatel :

Zhotovitel :

……………………………………………….
MUDr. Stanislav Holobrada,
předseda představenstva

……………………………………….
Jakub Labuda, jednatel

……………………………………………….
Petr Halada,
místopředseda představenstva
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