
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020

na zhotovení díla

" Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby,
ISŠT Vysoké Mýto "

Smluvní strany

Objednatel: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Sídlo - adresa: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: Ing. Jitkou jiskrovou, MBA
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloslav Tomášek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Miloslav Tomášek

Osoby oprávněné k předáni staveniště:
Ing. Miloslav Tomášek

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Miloslav Tomášek

lČ, 15028585

DIČ:
Bankovní spojení:

CZ 15028585

a

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Sídlo - adresa: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: Ing. Milan Urbánek, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Urbánek, jednatel
Osoby oprávněné k prováděni zápisů a podepisováni stavebního deníku:

Ing. Milan Urbánek, Lumír Dobiáš
Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Milan Urbánek, jednatel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Milan Urbánek, jednatel
lČ, 15029956
DIČ:
Bankovní spojeni:

CZ15029956

Spisová značka C 844
rejstříkového soudu:
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Á
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel
zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle
podmínek tohoto dodatku ke smlouvě a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek
tohoto dodatku ke smlouvě dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

Článek I.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavbý: Stavební úpravy chodby a výměna zařizovacích
předmětů na sociálním zařízení SŠT Vysoké Mýto.

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované
Ing. Karlem Kunderou pod zák. č. 2019-04 z 02/2020.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací
s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek ll.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

Smlouva o dílo č. 1/2020
Změnový list Č.1
Změnový list Č.2
CELKEM

DPH při sazbě 21% činí
Cena včetně DPH činí

2.673.550,00 Kč bez DPH
44.432,50 Kč bez DPH
83.447,74 Kč bez DPH

2.801.430,24 Kč bez DPH (dále jen nsm|uvní cena").

588.300,35 Kč.
3.389.730,59 Kč.

Článek Ill.
Termín plněni, místo plněni, podmÍnkV plněni

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 31.10.2020.

2. Stavební práce budou zahájeny do tří dnů od předáni a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle ČI. l.
smlouvy objednateli nejpozději do 31.12.2020.

Článek lV.
Součásti dodatku smlouvy

Nás|edující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě:

Příloha č. 1 - Specifikace dodávky - položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 - změnový list Č.1
Příloha č. 3 - změnový list Č.2
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Á

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání platí dle smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany stvrzuji, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají

a souhlasí s ni. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehož připojuji niže své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě dne: 30.9.2020

Objednatel: Zhotovitel:

Integrovaná střední škola technická,
Vysoké Mýto, Mládežnická 380
IČ 15028585

Ing. Milan Urbánek
První vysokomýtská stavební
společnost s.r.o.
lČ 15029956
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