
DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ o DÍLO_

„Dodávka a montáž LED Par svítidel a příslušenství v prostoru Hlavního sálu DLO“

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

IČO: 00533874 DIČ: C200533874 (neplátce DPH)

se sídlem: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava — Moravská Ostrava

zastoupena: JUDr Jarmila Ha'k v r

bank. spojení:

(dále jen „Obj

  

Obchodní firma, právní forma: OCHI Inženýring, spol.s r.o.

IČO: 47666935, DIČ CZ47666935

sídlo: Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka C vložka 10017

zastoupená: ln .MichalOžana 'edn |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

l. Preambule

Tento dodatek se uzavírá na základě změny článku V. Cenová a sankční ujednání bodu 51 ve

smyslu odstraněni přenesené daňové povinnosti a s tím spojené úpravy celkové ceny Díla.

1.1 Bod 5.1 nově zní:

5.1. Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu

provádění Díla; celková cena Díla a pravidelného servisu dle čl. |. odst. 1.1 Smlouvy činí

1 017 391,-Kč (slovy: jeden milion sedmnáct tisic tři sta devadesát jedna korun českých)

bez DPH.

Ke sjednané ceně je dle platných předpisů zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši 21% tedy

213 652,-Kč (slovy: dvě sta třináct tisíc šest set padesát dvě korun českých).

Celková cena díla tedy činí 1 231 043,-Kč (slovy: jeden milion dvě sta třicet jedna tisíc

čtyřicet tři korun českých) vč. DPH.

Cena Díla uvedená v tomto odstavci vycházi a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

ll. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1, Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2.2. Dodatek ke Smlouvě je sepsán ve pěti stejnopisech, znichž každý má charakter originálu, když

Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotoveních.

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. bude Dodatek Smlouva

zveřejněn v registru smluv. Tento Dodatek ke Smlouvě je oprávněn postupem podle zákona o registru
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2.4.

2.5.

 

smluv uveřejnit pouze zadavatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde—li v této době k

uveřejnění této smlouvy ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o

registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana. Objednatel je oprávněn ve smlouvě provést

znečitelnění informací v souladu se zákonem o registru smluv, tj. zejména, nikoli však výlučně, informace

které považuje za své obchodní tajemstvi.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění, bude Dodatek ke Smlouvě a další skutečnosti dle uvedeného

ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku ke Smlouvě seznamily v celém jeho rozsahu,

že obsahu rozumějí, že uzavřeni Dodatku ke Smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že

Dodatek ke Smlouvě nebyl zjejich strany uzavřen vtísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na

důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Divadlo loutek Ostrava, OCHI Inženýring

příspěvková organizace spol. s r.o.

 

 

Jméno: JUDr. Jarmila Hájková Jméno: Ing. Michal Ožana

Funkce: ředitelka Funkce: jednatel

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Datum: ,! - ff; /c M"— Datum: ! ‘5’ i, ' „ ,
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