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DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: O 172/00663 565/2022/2/2022

číslo dodavatele:

,,Rekonstrukce prostorů Školy na odborné učebny - fotoateliér"

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Stržištč 475, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupený: Ing.Bc. Irenou Mázlovou
IČ: 00663565
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: .

dále jen ,,objednatel"
a

Dodavatel: ELITT stavební s.r.o
se sídlem: Údolní l 104/99, Praha 4,142 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 281626
jednající: Renáta Knížeová
lČ: 06408991 DIČ: CZ06408991

Bankovní spojení: a.s., č.ú.

dále jen ,,dodavatel"

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

Obě stnluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. objednatele, 0172/00663565/2022 uzavřené

dne 5.8.2022 následovně:

l. Dle článku2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o: vícepráce dle změnového listu ze dne 14.12.2022,
který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se ustanovení Článku ll. Doba zhotovení díla, bod 2.1, ruší a
nahrazuje textem:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu
do 17 týdnů od protokolárního předání staveniště, nejpozději však do 3 1.12.2022.



3. Ustanovení článku II. Cena za dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů,

v celkové výši 2.617.835,63 KČ bez DPH,
a to jako cena nejvýše přípustná,
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění,

21% dph ve výši 549.745,48 kč.

Celková cena za dílo včetně DPH Činí: 3.167.581,11 KČ.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze Č. 2. Celkové ceny položek (a
jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace
díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedeni či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky
oceněného výkazu výiněr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

4. Obě smluvní strany prohlašují, Že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají beze ziněn. Tento dodatek je součástí uvedené smlouvy o
dílo. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné
a vážné vůle.

V dne /y. lZ

Dodavatel

V čřj ýL, dn, Ik

Objednatel
Střední škola designu

st

lELITT stavební s.r.«
Dvorecká 1162/2A
147 OČ) Praha 4

b
IČO. 06408991
DIČ: CZO6408991
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