
MMHK/131077/2021

Dodatek č. 1

č. zhotovitele: 2021/4
č. objednatele: CES 2021/1461

Smluvní strany:

1 Objednatel: Statutární mésto Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města

IČO: 002 68 810

DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení Komerční banka, a s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing Michal Jandlk - pověřený vedením investičního odboru
tel. 495 707 680, 731 131 109

e-mail: michal.jandlk@mmhk.cz

Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
tel. 495 707 692, 601 584 198

e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz
dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

Zastoupený:
IČO: 038 75 199

DIČ. CZ03875199
Spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek") dohodly na zrněné Smlouvy
o dílo č. zhotovitele 2021/4, č. objednatele CES 2021/1461 ze dne 28.06.2021 (dále jen „Smlouva"),

„Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a lil. etapa"



I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na opravě těchto plsařských chyb:

a) v článku V, odst. 1. Smlouvy:
Cena za realizaci díla II, etapy bez DPH 10.056.730,23 Kč

b) v článku VI. odst, 5. Smlouvy:
Splatnost všech faktur je 21 dni od jejich doručení objednateli. Faktury se doručuji elektronicky
prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím emailu na adresu epodatelna@mmhk.cz,
nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.

c) v článku XXI, odst. 10. Smlouvy:

cena: 23.412.660,80 KČ bez DPH, 28.329,319,57 Kč včetně DPH

2. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena na základě otevřeného podlimitnlho řízeni dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „zákon"), posoudil objednatel změny realizované
tímto dodatkem dle ustanoveni § 222 odst. 3 zákona jako nepodstatné, když změna napravuje pouze
plsařské chyby.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném zněni.

2. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2021/891 na 11. zasedáni Rady města Hradec
Králové konaném dne 20,07.2021.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon Č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím
registru smluv.

4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv,

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracováni osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7 Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
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cena; 23 412.660,80 bez DPH, 28,329.319,57 včetně DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

8. Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží tri (3)
výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou
její význam, což stvrzují svými podpisy.

16, 09. 2921 V Hradci Králové dne.....1.6,..09...2021..

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc,
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