
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2016/I/Hol

uzavřený podle § 1731 a násl.. ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starosta města

Zastoupený ve věcech technických: J.................................................... . ...........

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

.........................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...............................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:
*

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 9631.
(dále jen zhotovitel)

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
Daliborem Tesařem, Josefem Krýslem,
Ing. Renátou Pluháčkovou
...................................................................
............................... ........... ....... .................
...................
ČSOB a.s.
........................... 
CZ25357352 
25357352 
....................
.....................................................

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
8/2016/I/Hol k realizaci díla -  akce s označením „ Oprava příjezdové komunikace 
k zahrádkám z ul. Opavské v Bílovci4’, dále jen smlouva o dílo
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tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 8/2016/I/Hol 
uzavřené dne 04.08.2016 na realizaci akce „ Oprava příjezdové komunikace k zahrádkám 
z ul. Opavské v Bílovci“ -  vícepráce ě. 1, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto
Položkový rozpočet se rozšiřuje o položky viz příloha č. 2 -VCP -  dodávka a montáž 

ocelových svodnic.

DPH 21 % Cena včetně DPH
57 704,00 Kč 332 484,00 Kč

3 908,00 Kč 22 516,00 Kč

Konečná cena díla 293 388,00 Kč 61 612,00 Kč 355 000,00 Kc

Článek II. Cena, se doplňuje takto :
Cena díla bez DPH 

Cena díla 274 780,00 Kč
Dodatek č. 1 18 608,00 Kč

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost orginálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. ,

V Bílovci dne: ' ! '  A o

....................... 
............................. 

........................ ..

..........................  
......................

................. 
...............................
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VCP “ dodávka a montáž ocelových svodnic
Pro : Město Bílovec

Městský úřad, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 
...........................

Tel.:
E-mail: i.............................................

Stavba: Oprava příjezdové komunikace k zahrádkám z ul.Opavská v Bílovci

VCP - dodávka a montáž ocelových svodnic, 10.8,2016
č. položka MJ množství Kč/MJ bez celkem Kč

DPH bez DPH
1 Dodávka oc.svodnice 30x110x110x110x30/ 4000 mm bez 

povrchové úpravy, vč.dopravy ks 4,00 2 440,00 9 760,00

2 Zemní práce, montáž svodnic m 16,00 553,00 8 848,00

Celkem za objekt bez DPH 18 608 Kč
CELKEM DPH 21% 3 908 Kč

CELKEM STAVBA VČ. DPH 22 516 Kč

Cenová nabídka se stává závaznou podpisem dodatku SOD nebo vystavením objednávky s vyjasněním 
všech podmínek spolupráce.
Fakturace bude provedena dle skutečně odvedené práce a dodaných materiálů.
Vyhrazujeme si právo za změnu ceny při provedení jiných výměr než v nabídce uvedených.

.......................................

..................................................... 
.............................
......................................................
... .............................................

V Krnově 10.8.2016


