
 
VZ/023/2018 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„ CŠJ, provozovna Havlí čkova – rekonstrukce kuchyn ě“ 

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města 

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 
se sídlem: Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1   

IČO: 00526282  

DIČ: CZ00526282  

jednající: René Horejskem, jednatelem společnosti  

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 150447 

Bankovní spojení: XXXXX   

 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „CŠJ, provozovna Havlíčkova – rekonstrukce kuchyně“ (dále jen „Smlouva “). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem 
odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se 
o nacenění odtokových nerezových žlábků. Byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr 
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a zpracovanou PD, kdy ve výkazu výměr je pod položkou č.62 uvedena M+D podlahové vpusti 
nerez o rozměrech 800 x 200 ve 3 kusech. Naproti tomu v PD jsou uvedeny 3 ks nerezový 
žlab 300 x 3000 ve 2. NP a 1 ks nerezový žlab 300 x 1400  

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena dle Smlouvy bez DPH: 1.763.290,44 Kč   

méněpráce      - 70.950,00 Kč 

vícepráce                                       174.139,00 Kč 

cena celkem bez DPH                1.866.479,44 Kč 

DPH ve výši 21 %     391.960,68 Kč 

cena v četně DPH                      2.258.440,12 Kč 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v ISRS. 

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne  

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
Mgr. Karel Krejza 

místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
René Horejsek 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

 

Soupis mén ěprací a víceprací 

 

 

 

 


