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Dodatek č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. OStRM /2021/64 
 ze dne 15.06.2021 

 
  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxx   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx. 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: APIDA s.r.o.  

Sídlo:  Dušníky čp. 9, 413 01 Dušníky 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

IČO: 26223341 DIČ: CZ26223341 

Obchodní rejstřík:: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35868 

Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:             xqyms8y 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 

 

 

I. Preambule: 
 
1.1     Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/64 týkající se akce „Sociální bydlení  
          – Bělská ul., Mladá Boleslav – 1.etapa“ (dále jen „Smlouva“) 
 
1.2     Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže  
          uvedených odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 1“): 
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II. Předmět dodatku: 
 

2.1  Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto: 

 

Původní cena díla:      2.606.768,86Kč bez DPH 

Vícepráce:                         45.069,05Kč bez DPH 

Méněpráce:                     304.575,50Kč bez DPH 

Nová cena díla:           2.347.262,41Kč bez DPH 

 

Cena za řádně dokončené dílo činí 2.347.262,41Kč bez DPH (slovy:  

Dvamilionytřistačtyřicetsedmtisícdvěstěšedesátdvakorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů). K této ceně bude 

připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je 

provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou 

přílohu č.1 tohoto dodatku č.1. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/64 ze dne 15.06.2021 nedotčené tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich 
zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.  
3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na 
důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 
 
 
 V Mladé Boleslavi dne 13.09.2021         

 
 

 

 

 

 
_____________________________                                                   ________________________________ 
                     Objednatel                                                                                            Zhotovitel   
 MUDr. Raduan Nwelati, primátor                                                                xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením  

§ 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením  

č. 3952 ze dne 13.09.2021. 

 

V Mladé Boleslavi dne 13.09.2021 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  

Magistrátu města Mladá Boleslav 


