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Dodatek C.

SMLOUVY O DÍLO

743/2017/OIR ZE DNE 06,1 1.2017

I.

Smluvní
strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

00297852

DIC:

IC1v
C2002978S2

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.

Císlo účtu:

(dále jen „objednate1“)

2. ei !20.COMMODUM, spol.

Se sídlem: č.p. 225, 756 27 Valašská Bystří ce

Milanem
Zastoupena: Zezulkou, jednatelem

IC1V
46577238

DIC: CZ 46577238

Komerční Banka as.

lăankovní spoj ení:

Císlo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka

33 1 R

(dále jen „zhotovitel“)

(společně take' „smluvní strany“)

uzavírají v souladu S ustanovením čl. V odst. 4 smlouvy O dílo č.743/2017/OIR Ze dne

06. 1 .201 7 (dále jen „smlouva O 011100 tento dodatek č.1 na realizaci veřejné zakázky

S názvem 7,Snlzeni energetické náročnosti přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm

355 (dále jen „dodatek“).

II.

1„ Na základě změny rozsahu realizace díla, který je speciñkován ve změnovém listu č,

(příloha č.1) a položkovém rozpočtu dodatku č, (příloha č. 2) a V souladu S čll V odst, 3

písmene ) a m písmene b) výše uvedené smlouvy byla projednána tato změna rozsahu a

realizace díla.ceny

2„ Ustanovení čl. V. odst. se pO započtení rozpočtu dodatku č. l mění takto:

l

la;



Cena ze smlouy): Dodatek č.1 Cena vč. dodatku č.1

Cena bez DPH 21 085 456,08 307 926 22 21 393 332,30

DPH 21% 4 427 955,78 64 664,51 4 492 610,29

Cena vč, DPH 25 513 401,86 372 590,73 25 885 992,59

III.

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě D dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod

Radhoštěm konaném dne 30.05.20] 8 usn. Č, 2128/88/RM/2018

2. Smluvní strany berou na vědomí , že ubjednatel je osobou, která má podle zákona

č. 340/201 5 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (dále jen zákon O registru smluv), povinnost tuto smlouvu

zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva

obchodníneupravuj e tajemství.

34 Ostatní ustanovení smlouvy O dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění

m Vzůstávají platnostit

44 Dodatek č.1 nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami z! účinnosti dnem

v smluv.zveřejnění registru

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměl y, že dodatek č, 1

vyj adiuj e jej ich pravou,
svobodnou a vážnou vůli. nebyl uzavřen V tísni či Za nápadně

nevýhodných podmínek In na důkaz této skutečností ji vlastnoručně podepisují,

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 30.05.2018

Za Objednatele: Za zhotovitele:
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