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Dodatek č. 1 KŘPJ-128125-17/ČJ-2016-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-128125-12/ČJ-2016-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,, OZ")

l. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku
lČ: 72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:
Pověřený pracovník objednatele:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

obchodní firma: Ondřej Cachovan
se sídlem: Bartoňova 844, 530 12 Pardubice
zastoupená: Ondřejem Cachovanem
lČ: 02766787
DIČ: CZ8508193639
bankovní spojení:
číslo účtu:
pověřený pracovník zhotovitele:

dále jen jako ,,zhotovitel" na straně druhé

,,

ll.
Dne 27. 01. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-128125-12/ČJ-2016-1600VZ jejímž
předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení ve' 2. a 3. NP budovy Dopravního
Inspektorátu Policie Cr ve Žd'áře "nad Sázavou, Nám. Republiky 69/8 (dále jen ,,dílo").

Strana 1 KRPJ-128125-17/ČJ-2015-1500VZ



;::

""l"""

Ill.

V souladu s ČI. íl. odst. 2.5 smlouvy se obě smluvní strany dohodly z důvodu
prokazatelných a oboustranně odsouhlasených víceprací a méněprací, jejichž výše byla
vyčíslena na základě změnových listů č. 1 až 11, na změně článku lV. odst. 4.1 smlouvy,
který nově zni:

Celková cena za dílo nově činí:
Cena bez DPH:
DPH :
Cena celkem s DPH :

878.522,82 Kč
184.489,71 Kč

1.063.012,53 Kč

slovy: jeden milion šedesát tři tisíc dvanáct korun českých padesát tři haléřů

lV.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyp|ývající ze smlouvy o dílo ze dne 27. 01. 2017 č.j.
kprj-128125-12/čj-2016-1600vz zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, .z nichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.
5. Příloha: Změnové listy č. 1 - 11 vC. rekapitulace.

V Jihlavě d'" f! 7 1)6.. 2£17 V Jihlavě dne 18 06. iý)1:'

Za objednatele

plk. RNDr. Milosl v Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
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Za zhotovitele

;"
Ondřej Cachovan

Bartoňova 844, 530 12 Pardubice

Ondřej Cachovan
Bartoňova 844, 530 72 Pardubice
iČ: 02766787 oíc: CZ850&í93639
e-mail: ondtej.cachovan@seznam.cz

tel: 770 772 489 '
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