
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 12.3.2018

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
NOZ), ve znění pozdějších předpisů,

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
(dále jen „ÚSKVBL")
Sídlo: Hudcova 56a, Brno, PSČ 602 00 
Zastoupený; 
Ve věcech technických: 
IČ: 00019453 
Bankovní spojení;
Číslo účtu;

2. Zhotovitel: Vladimír Doležal
Sídlo; Strakatého 1, Brno 63600 
Zastoupený;
IČ: 66586534 
DIČ: CZ7702033823 
Bankovní spojení; Česká spořitelna 
Číslo účtu: 2030004319
Zápis v živnostenském rejstříku pod č.j. 166650/98/01 č. ev. 670200-2109790 dne 
2.2.1998

se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi smluvními 
stranami dne 12.3.2018 (dále jen “dodatek"). Dodatek č. 1 je uzavírán s ohledem na zájem 
stran rozšířit původní rozsah díla o dodávku atypického nábytku.

II.

Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně čl. II, bod 1., a to následujícím způsobem;
1. Předmětem tohoto dodatku je výroba a montáž atypického nábytku (dále jen „dílo"). Bližší 

specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 2 tohoto dodatku, tj. v Cenové nabídce 
ze dne 26.7.2018.

III.
Lhůta a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV., bod 2., a to následujícím způsobem: 

1. Termín dokončení dodávky a montáže atypického nábytku: do 30.9.2018.



IV.

Cenové ujednání

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. III., bod 1., a to následujícím způsobem:

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách činí cena díla tohoto dodatku 
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 71 700,- Kč včetně montáže 
a dopravy, slovy; sedmdesátjedentisícsedmset korun českých.

K výsledné celkové ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši 21%.

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 
12.3.2018 tímto dodatkem nedotčena.
Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto dodatkem připojují k němu své podpisy.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - Cenová nabídka.

Za zhotovitele:

V Brně dne; 2-0^1^

Za objednatele;

V Brně dne: 4^^^.

(\



Příloha č. 2

truhářstvíDoležaU Strakatého 1 Brno
TeL: 602 548 710 IČ: 66586534 DIČ: CZ7702033823

V Bmé dne 26.7.2018

cenová nabídka

název: Výroba, dodávka a montáž kancelářského nábytku

adresa: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a lé^v 

Hudocova 232/56a, 62100 Bmo-Medlánky

popis:
Veškerý nábytek bude ve zkompletovaném stavu jako finální yýrobek. Stoly. půdy. dna skříní a kontejnerů bude lamino síla 
25mm, hrany ABS 2mm. Ostatní části z lamina o síle 18mm. hrany ABS 2mm. Zásuvky plnovýsuv s tlumením a dojezdem, horní

Stůl atyp třešeň 5 400,00 Kč 1 5 400,00 Kč

Stůl psací atyp 9 600.00 Kč 9 600,00 Kč

Kontejner 4 500,00 Kč 1 4 500,00 Kč

Skříň 900/400/1920 7 700,00 Kč 5 38 500.00 Kč

Skříň 900/400/2200 9 700,00 Kč 1 9 700,00 Kč

Úprava stávajících skříni 4 000,00 Kč 1 4 000,00 Kč

I I 71 700,00 Kč i
Cena celkem vč. dopravy a montáže bez DPH:

Termín provedeni do 30.9.2018 

Záruka 36 měsíců

Cenová nabídka platí 3 týdny od data vystavení.

Registrace: Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku pod č.j. 166650/98/01 č.event. 370200-2109790 dne 2.2.1998

IČ: 63475227, DIČ: CZ6512150359
Bankovní spojení: 8942641/0100, KB a.s.

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstfíku pod í.j. 1866/92 ze dne 28.9.1992. Tel.: 602 730 106


