DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo (č. SML 002315) ze dne 10. 12. 2021
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

Se sídlem:

J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČ:

276 60 915

DIČ:

CZ27660915

Zastoupení:

MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

Zhotovitel:

EXBYDO s.r.o.

Se sídlem:

Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

IČ:

624 97 791

DIČ:

CZ62497791

Zastoupení:

Michal Janeček, jednatel

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C4529

II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany spolu dne 10. 12. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (č. SML 002315) dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je provedení díla –
volně stojícího nábytku na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14 nábytek“. V průběhu provádění díla vznesl objednatel ve smyslu ČL. VIII. odst. 8.2 Smlouvy o dílo
požadavek na změnu díla – zvětšení rozsahu díla. Smluvní strany za účelem změny ceny díla se
dohodly prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č.1“) na těchto
změnách Smlouvy o dílo:
A) U ČL. VI. Smlouvy o dílo („Celková cena za dílo a splátky celkové ceny za dílo“) se mění
bod 6.1, nově zní:
Cena za dílo včetně všech plnění činí 5 403 559,00 Kč bez DPH (slovy:
pětmilionůčtyřistatřitisícpětsetpadesátdevět korun českých), plus příslušná DPH ve výši
1 134 747,39 Kč (slovy: jedenmilionstotřicetčtyřitisícsedmsetčtyřicetsedm korun českých
tricetdevět
haléřů),
celkem
tedy
částka
6 538 306,39
Kč
(slovy:
šestmilionůpětsettřicetosmtisíctřistašest korun českých třicetdevět haléřů)
B) U ČL.XXII. Smlouvy o dílo („ Závěrečná ustanovení“) se na konec odstavce do výčtu
příloh Smlouvy o dílo doplňuje nová Příloha č.2:
Příloha č. 2 – Cenová nabídka s vyznačenými a oceněnými změnami

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají
nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo.
1

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran, a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dne

Dne

Objednatel:

Zhotovitel:

………………………………………………..
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

……………………………..…………
EXBYDO s.r.o.
Michal Janeček
jednatel společnosti
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