Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2016
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 25.5.2016 na realizaci akce
„Jičín, rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 17.listopadu – 2.NP“

-------------------------------------------------------------------------------------------------Smluvní strany
město Jičín
zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné
a
společnost: PAMAK s.r.o.
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
Sídlo: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu C, vložce
69523
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)
Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření
následujících úpravách smlouvy o dílo:
Článek V.
Cena díla
Cena za dílo dle smlouvy bez DPH
877 486,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH
109 495,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH
986 981,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------DPH 21%
207 266,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 včetně DPH
1 194 247,- Kč
(slovy: jedenmilionjednostodevadesátčtyřitisícdvěstěčryřicetsedmkorunčeských)
V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je
předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v
zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj.
méněpráce.

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz

Konkrétně se jedná o tyto vícepráce: provedení nového potrubí stávajícího svislého
vedení požární vody a nových rozvodů vody skrz stropní konstrukci do 3.NP, vedení
elektroinstalace z nového rozvaděče podlahou s následným doplněním dlažby,
dodávku a el. přívody nových osoušečů rukou - jiný typ, dodávku 1 ks umyvadla a 3 ks
dveří neuvedených ve výkazu výměr, osazení nových těles radiátorů, provedení
výmalby a nátěru zárubní dveří – nebylo uvedeno ve výkazu výměr, navýšení ceny
obkladů a koupelnových doplňků dle požadovaného typu. Provedení
sádrokartonového obkladu na stávající svislý rozvod vzduchotechniky. Doplnění
cyklovačů pro odvětrání i v době mimo školní provoz.
Méněpráce: nebylo realizováno bourání části stávajících příček a jejich opětovná stavba,
nátěr stávajících radiátorů a instalace části ploch zrcadel – v rozpočtu uvedeny větší
výměry.
Přílohou je položkový rozpočet víceprací a méněprací.
Článek XV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 80/64/RM
ze dne 24.8. 2016.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel 1vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla
sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je
povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů
od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci
registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které
jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.
Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Jičíně dne …………….

V Kolíně dne …………..

…………………………….
město Jičín
MUDr. Jan Malý
starosta

……………………………….
PAMAK s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti
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