
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018221, kterou dne 30.8.2018 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. IČO 70886300,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojeni: čnb Ústí nad Labem, č.ú.

(dále jen ,,objednatel")

a

Požární bezpečnost s.r.o., IČO 276 60 940, DIČ CZ27660940
se sídlem: Královský Vršek 3545/42, 586 01 jihlava
zastoupená panem jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 49762
Bankovní spojení: KB jihlava. č.ú.
Tel./Fax:

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně jen jako ,,smluvní strany")

1. Smluvní strany dne 30.8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2018221 (dále jen ,,smlouva o dílo"),
jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu automobilového
žebříku Až 39 Metz, RZ: 7U7 4666, v.č. nástavby A2R0046-0001 (dále jen .,vozidlo") a jeho
uvedení do provozu tak, aby vozidlo bylo způsobilé k obvyklému způsobu používárň.
Technická specifikace k uvedení vozidla na provozní standard je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy.

2. V průběhu provádění prací a realizace díla bylo zjištěno. že některé komponenty uvedené
v cenové nabídce k veřejné zakázce malého rozsahu č. HSUL-3556-04/ÚE-2018 ze dne
19.7.2018, představující v souhrnu cenu díla, není nutné na vozidle měnit či osazovat. avšak je
nutné naopak některé komponenty dodat a rozšířit rozsah prací nutných ke komplexní opravě a
dokončení díla tak, aby byly splněny veškeré smluvní podmínky smlouvou o dílo předpokládané.
Tyto okolnosti v podobě skrytých závad nebylo možno předvídat, neboť' byly zjištěny až v rámci
dílčích prací na vozidle.

3. Oproti soupisu materiálu nebude demontována a nově osazena deska pro aretaci na pomocném
rámu v hodnotě 14.905,-KČ bez DPH, ale naopak bude provedeno srovnání poškozené traverzy
po nahřátí hydraulickým nástrojem v rozsahu práce technika 2 hodiny v hodnotě 5.834,-KČ bez
DPH a dále bude demontováno a nově osazeno mosazné pouzdro aretace v hodnotě 4.524,-KČ
bez DPH, prodloužené šrouby M6x16 pro uchycení aretace v hodnotě 87.-KČ bez DPH a s tím
spojená práce technika v rozsahu 1 hodiny v hodnotě 2.917.-KČ bez DPH a denní náklad technika
na 1 den v hodnotě 1.200,-KČ bez DPH.

4. Nerealizované části díla snižují cenu díla o 14. 905.00 KČ bez DPH a naopak realizované části ji
oproti původní cenově nabídce důvodně rozšiřují o 14.562,-KČ bez DPH.

5. S ohledem na předmětné změny rozsahu prací a dodávek dochází ke snížení celkové sjednané
ceny za dílo dle ČI. Ill odst. 1 smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 se sjednaná cená za dílo snižuje
odpovídajícím způsobem o 343,00 KČ bez DPH. Po započítání sjednaného sníženi zní text ČI. Ill
odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. Cena za dílo specifikované touto smlouvou byla stanovena dohodou smluvních stran takto

Cena bez DPH
DPH 21 %.'
Cena celkem včetně DPH.'

161 577,-- Kč
33 931,17 Kč

195 508,17 KČ



Celkem slovy.' =Stodevadesátpě#is/cpětsetosmkorunčeských a sedmnáctha/éřů=

6. Zhotovitel činí nesporným a prohlašuje, že nerealizací výměny desky pro aretaci na pomocném
rámu vozidla. nejsou nijak dotčena smluvní ujednáni týkající se odpovědnosti za vady díla ani
vlastní záruka díla a garantuje objednateli komplexní funkčnost a provozuschopnost vozidla tak,
jäko kdyby byl v rámci realizace díla předmětný náhradní díl dodán a na vozidlo osazen nový, a to
z hlediska vlastní jakosti materiálu, jeho životnosti a zachováni si obvyklých vlastností.

7. Ostatní články smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

8. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), účinnosti nejdříve dnem
uveřejněni prostřednictvím registru smluv. Sepsáno ve dvojím vyhotoveni, po jednom pro každou
ze smluvních stran.

V Ústi nad Labem dne_1 1 09, 2018 V jihlavě dne u . q , Zsj ÁQ
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