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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo 

 

č. : 37/B/17 

 

Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 

sídlo : Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 

IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení :   

č. účtu :  

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní :    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

                 Ján Sýkora, stavební technik 

 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

             a 

 

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464  

sídlo : Domažlická 39/210, Plzeň, 318 00  

zastoupená : Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti 

IČ : 25225898 

DIČ : CZ25225898 

bankovní spojení :  

č. účtu :   

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

 

smluvní : Michal Kašpírek, jednatel společnosti 

realizační : 

stavbyvedoucí  a mistr na stavbě: Jiří Běle 

 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“ ) 

 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

 

„ZOO Plzeň ZUD – stavební úpravy“ 
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I. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla, čl. III. Cena díla a čl. V. Doba provedení 

díla výše uvedené smlouvy takto : 

Čl. II. Specifikace díla :  

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce x méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako 

příloha součást tohoto dodatku č. 1. 

 

Čl. III. Cena díla :  

1. Cena díla za výše uvedené položky se navyšuje o částku 55.074,- Kč bez DPH. 

2. Cena díla nově činí : 768.018,97 Kč bez DPH 

 

Čl. V. Doba provedení díla :  

1. Z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo 

nejpozději do 15.6.2017. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána 

zůstávají v platnosti. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán 

dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně 

tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

Příloha : změnový list s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi,  

      

 

         V Plzni dne : 18.5.2017                                            V Plzni dne : 18.5.2017 

 

 

                   Objednatel :                                                                Zhotovitel : 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………….            ……………….…….…………………… 

               Ing. Jiří Trávníček                                                Michal Kašpírek  

      ředitel příspěvkové organizace           jednatel společnosti 

     Zoologická a botanická zahrada                              Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o. 

 města Plzně, příspěvková organizace   


