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Dodatekč.1

SMLOUVY O DÍLO
čj. objednatele 226.719/2022-OSM

Č. zhotovitele ...........

uzavřený dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I.
Smluvní strany

l. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D.
náměstkem pro řízení sekce ekonomicko-provozní
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech uzavírání smluv a jejich zrněn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,
b) ve věcech technických:
c) ve věcech realizace (garant akce):
d) technický dozor stavebníka:

2. Zhotovitel: IZOTRADE s. r. o.
sídlo: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 136610
zastoupený: Jiřím Skalou, jednatelem
bankovní spojeni: ČSOB Nový Bydžov
číslo účtu: 220889614/0300
IČ: 28368509
DIČ: CZ28368509

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: jiří Skala, +420 775 976 732
b) ve věcech technických: Miroslav Drozen, +420 775 590 703
C) ve věcech realizace - stavbyvedoucí: Václav Hrdý, +420 603 815 617, ao č. 8468 ČKAIT

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:

l. V Článku II. Předmět smlouvy, v odstavci 3., se doplňuje písmeno f), které zní takto:
,,f) dokumentace požárně bezpečnostního řešení, kterou zpracoval PERITAS s. r. o., Musílkova

133 /4, 150 00 Praha 5, 09-11/2022, a kterou objednatel předal písemným protokolem zhotoviteli dne
M022 v jednom tištěném vyhotovení.".

2. Mění se článek V. Cena díla, odstavec l., pouze v části údajů o cenách, které nově znějí
takto:

l



Cena díla dle smloůvy celkem
Z toho cena díla 1. etapy

cena díla 2. etapy

Navýšení ceny díla dle PZ Č. l

Cena díla celkem
Z toho cena díla 1. etapy

cena díla 2. etapy

Cena bez DPH DPH
l 965 500,00 Kč 412 755,00 Kč

732 445,00 Kč 153 813,45 Kč
l 233 055,00 Kč 258 941,55 Kč

cena:p:"j!!
2 378 255,00 Kč "^"" '

886 258.45 Kč
l 491 996,55 Kč

109 999,00 Kč 23 099,79 Kč 133 098,79 Kč

2 075 499,00 Kč 435 854,79 Kč 2 511 353,79 Kč
774 838,00 Kč 162 715,98 Kč 937 553,98 Kč

l 300 661,00 Kč 273 138,81 Kč l 573 799,81 Kč

,,výše faktur až do výše 90% ceny díla u l. etapy činí KČ bez DPH: 697 354,20.
Zádržné ve výši 10% ceny díla u l. etapy činí KČ bez DPH: 77 483,80.
výše faktur až do výše 90% ceny díla u 2. etapy činí KČ bez DPH: l 170 594,90.
Zádržné ve výši 10% ceny díla u 2. etapy činí KČ bez DPH: 130 066,10.".

3. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 3., se částka ,,73 244,50 Kč"
nahrazuje částkou ,,77 483,80 KČ" a částka ,,123 305,50 Kč" se nahrazuje částkou ,,130 066,10 KČ".

4. V Článku VII. Bankovní záruky, odstavec 2., se částka ,,36 622,25 Kč" nahrazuje částkou ,,38 741,90
KČ" a částka ,,61 652,75 Kč" se nahrazuje částkou ,,65 033,05 KČ".

III.
ZávěreČná ujednání

l. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě
vyhotovení.
4. Dodatek má přílohy la (OZ č. l), lb (NOZ č. l) a 1c (PZ č. l), které tvoří jeho součást.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem
souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své
podpisy.

V Praze dne ........... 2022

Za objednatele:
Česká republika
- Ministers o z raničních věcí

Ing. To á Kryl, Ph.D.
náměs k pro řízení
sekce ekonomicko-provozní

13 -12- 2022
V Praze dne .......... 2022 fcjuk^k-'á tzmj c""ž
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