
Smlouva o dílo-dodatek
ohlednì dodávky a montáže gastronomické technologie

podle výzvy zájemci o veøejnou zakázku

uzavøená dále uvedeného dne, mìsíce a roku, mezi:

Firma: Mìsto Hlinsko
zastoupená: . - starosta mìsta
ve vìcech teclmických:
IC: 00270059

na stranì jedné, dále jen ‘objednatel‘

a

Firma: Zich a spol., s.r.o.
Na Štìpníku 32, Cernožice nad Labem
zastoupená: jednatelem Milošem Zichem
IC: 25267027, DIC: CZ25267027
Bankovní spojení: CITIBANK, as., è.ú.
Spoleènost je zapsána v obchodním ref~iøíku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26.3.1997
oddíl C., vložka 11414

na stranì druhé, dále jen “zhotovitel“

Èl. I
(1) Pøedmìtem dodatku smlouvy o dílo je èásteèná zmìna položek. Duvodem zmìn byla

stavební pøipravenost, která nebyla v souladu s požadavky na pøipojení nìkterých spotøebièu.

Vymezení zmìn je uvedeno v pøíloze dodatku smlouvy.

Èl. II
(1) Cena navýšení prací mezi úèastníky èiní:

19.270,- Kè bcz DPH

to je: 4.046,70,- Kè DPH 21 ~o

a 23.3 17,- Kè vèetnì DPH

(2) Zpusob platby:

koneènou fakturu uhradí objednatel do 30.10.2017.

formuláø 101 Strana 1 (celkem 2) platå od 1 62010



èi. nI

Ostatní Èlánky pùvodní smlouvy zùstávají beze zmìn.

L

V dne

formuláø 101 Strana 2 (celkem 2) platí od 1.6.2010



Z\SIROILLHNIKA

Od: Zich a spol. ssc. Pio: Město Hlinsko
Na Štěpnllcu 32 Podébradovo náměstí 1
ČernožIce 539 23 Hlinsko
503 04

Vyřlzoje: IČO:2$2 67 027 VyřIzuje: Ing. Vladimír SalfrTel.:734 698 831E
IngRadek Novotný emaIl:salfr@hlinsko.cz
www,zich.cz
zich@zich.cz
novotnylwzich.cz

tel: 495 422 199, 777 222 386

IrEn MJ POCET )CENA MJ CELKEM BE DPH rENA CELKEM S DPH Pozaiámka
2ItJnrývadlo nerezové ks ii I
Se směšovací baterií
rozměr:400x295x231mm (šxhxv)
opláítený nerezový výlisek
páka kolenového spínáni
sifon

) a IPodstavec pod gril I I I navýšení za změno provedení
nerez provedení
jeklově podnoži

police
Rozměry 700x550x900

35~t0l pracovnl se dvěma policemi poízdny I I I 001 DCI navýšeni za změnu provedení
rozměr: 1200x600x900 mm
2x spodní police
cadni lem 40 mm

3gbporák elektrický 0C~ navyšeni za změnu provedeni
rozměr: 800x700t870 mn Plynové provedení za elektrické
výkon těles : 10.4 kW
příkon plotny: 2,6 kWa4
přlkon lrOuby : 7 kW 400 V
celonerezové provedeni
eieklrlcká trouba

4*tolička elektrická I I I aol DcI ! navýšenI za změnu provedeni
rozměr:SOOxSOOx4SOmm (šthtv) Plynové provedení za elektrické
příkon plyn: 13kw
i t hořák s výkonem: 13kw
průměr hořáku: 180mm
dodávané v provedeni P8 + rysky n ZP

SllUmývadlo nerezové 11(5 I II I
se směšovací baterii
rozměr:400x295x231mm (šxhxv)
opláštený nerezový výlisek
páka kolenového spínání
sIfon

S2~tůl mycí a trnoži I I I ci CI navýšeni za změnu provedeni
rozměr: 2100x700x900 mm
dřez 400x400z250 mm vlevo
otvor pro stojánkovou baterii
pod stolem prostor pro chladící skříň

Celkem bez DPH 19 270 KČ

DPH21% 19270KČ


