
č.j. SOAP/002-2021/2017

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Název díla:

,,Odstranění vlhkosti v objektu SOak Sokolov se sídlem v jindřichovicích"
uzavřené dne 21.8.2017

SMLUVNÍ STRANY

A)
Objednatel:
Se sídlem:
Zástupce:
lČ:
DIČ:
Č. účtu:

Kontaktní osoby:

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastnIho archivu v Plzni

, není plátcem DPH

Ing. Pavel Šimáně, Ing Lenka Kasíková

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

B)
Zhotovitel:
Se sídlem:
Zástupce:

lČ:
DIČ:

Zapsán v:
Č. účtu:

STABIA, s.r.o.
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
Ing. Petr Huml, jednatel firmy
jan Želonka, jednatel firmy

Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25505

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé.

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly, ve smyslu příslušných
smluvních ustanoveni, na uzavření tohoto dodatku Č.1.

jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě

o dílo a které jsou nezbytné pro naplněni předmětu díla. položkový rozpočet vIcepracI je přIlohou
tohoto dodatku.
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Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis vIcepracI, což stvrzuji podpisem
tohoto dodatku.

Mění se: ČI. III. CENA DÍLA, bod l)

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH
- DPH 21%
- smluvnícena včetně DPH

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1- bez DPH
- DPH 21%
- včetně DPH

Nová celková smluvní cena - bez DPH
- DPH 21%
- včetně DPH

996.948,37 Kč
209.359,16 KČ
1.206.307,53 Kč

175.124,89 KČ
36.776,23 Kč

211.901,12 KČ

1.172.073,26 Kč
246.135,39 KČ

1.418.208,65 KČ

Ostatní články a body tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti dle původní smlouvy
o dílo.

Obě smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašuji, že byl sepsán a uzavřen
dobrovolně, vážně, nikoliv v tisni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojuji k dodatku své
podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dvě vyhotoveni
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

V Chebu, dne 3. 11. 2017 v Plzni, dne 3. 11. 2017

za objednatele

j


