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MUKUP886CBGU

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 2018/D/0058

uzavřené podle ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dáiejen občanský zákoník)

Objednatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce objednatele pro věci technické:

(dáiejen „objednatel")

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele pro věci technické:
(dále jen „zhotovitel")

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100
5dhbqi2
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373,606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.:541 422 364,601 082 761

7points, s.r.o.
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim
28323793
CZ28323793
Komerční banka a.s.
43-4185560247/0100
npxdtwf

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. XVI Závěrečná ustanovení, odstavce 1, na změně
předmětu, termínu dokončení a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0058, ze dne 15.05.2018,
(dále jen „Smlouva"), a to z důvodu rozšíření předmětu díla, které bylo odsouhlaseno vedoucím
odboru investičního, MU Kuřimi

takto:

III. PŘEDMĚT DÍLA

ČI. IV. Předmět díla, odstavec 2. se mění a nově zní takto:

2. Rozsah předmětu díla je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) ve stupni pro provedení (DPS) a zadání stavby (DVZ), včetně zajištění případných nutných
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průzkumů a rozborů, geodetického zaměření, zajištění vyjádření a stanovisek ke stavebnímu 
řízení a vypracování soupisu prací pro potřeby výběru dodavatele. 

Projektová dokumentace dopracuje projekt celkové rekonstrukce vnitřních prostor, včetně 
projektu vzduchotechniky - rekuperace s chlazením v nově vzniklých třídách a bude zahrnovat i 
návrh interiéru a úpravy zahrady a předzahrady, včetně řešení kanalizace před objektem bývalé 
MŠ na základě studie, která byla vypracována zhotovitelem v předchozím projekčním stupni. 

Projektová dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a 
dokladové v počtu 7 pare v tištěné podobě + 1 x na CD nebo DVD ve formátech „dwg", „pdf', 
„xls" a „doc". 

IV. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI 

ČI. V. Termíny a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Dále se zavazuje 
dokončit a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 31.10.2018. 

V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Na základě cenové nabídky na projekt vzduchotechniky ze dne 18.6.2018 se zvyšuje cena díla dle 
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 o částku 22.500,- Kč bez DPH, 27.225,- Kč vč. DPH 
(viz. příloha). 

ČI. VI. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní takto: 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí v Kč 

Celková cena bez DPH 237.200,00 Kč 
DPH 21% 49.812,00 Kč 
Celková cena s DPH 21% 287.012,00 Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícdvanáctkorunčeských) 

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu 
zdanitelného plnění. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 1 
vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý 
text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dáiejen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se 
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dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Kuřimi č. 331/2018 ze dne
26.6.2018.

6. Příloha: Cenová nabídka na project vzduchotechniky, ze dne 18.6.2018

V Kuřimi, dne.

Za objednatele

A.b.?6 2d
V kuřimi, dne > 9 k\ 7cP 7í 7

Za zhotovitele

Mgr. Ing. Dragb Sukalovský, starosta

(v, ušla Kuřim
X wL Jungmannova 968/75
éW 664 34 Kuřim 1

7points, s, r. o.«
Blanenská 355
664 34 Kuřim

tC 283 23 733

DIČ C228S ?3 7S
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věc: cenová nabídka

Objednatel: Město Kuřim
MU Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
Odbor investiční

Zhotovitel: 7points, s.r.o.
Blanenská 355, Kuřim, 664 34
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

věc: rozšíření rozsahu projektu, doplnění cenové nabídky

akce: stavební úpravy objektu MŠ Otevřená, Kuřim

Vysvětlení:

v průběhu přípravné projektové fáze se po schůzce mezi zadavatelem a zhotovitelem
projektu dohodlo rozšíření projektu stavebních úprav MŠ Otevřené o zajištění nuceného
větrání v nově vzniklých třídách - tzv. rekuperaci s chlazením. Jedná se o zásadní
zvýšení komfortu užívání stavby dětmi. Nově tak bude do projektu zařazená profese
VZT/vzduchotechniky/. Toto rozšíření projektu znamená finanční navýšení projektu o
22 500 Kč bez Dph.

cena za rozšíření projektu: 22 500 Kč bez DpH

27 225 Kč s DpH

7points, s. r. o. IC 283 23 793
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim DIČ CZ 283 23 793 Mobil:


