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Město Tábor 
Odbor životního prostředí 

 
Dodatek č.1 (2100/SD/00064/18)  

ke smlouvě o dílo č. objednatele  2100/SD/00061/18                         
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:   MĚSTO TÁBOR 
  
       Zastoupené  místostarostkou Mgr. Kateřinou Bláhovou 
 
       se sídlem  Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní  Mgr. Kateřina Bláhová                 
       zástupce pro věci technické  xxx. xxx xxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                     xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 

IČ      00253014                         DIČ        CZ00253014 
 xxxxxxxx xxxxxxx  xxxx  xxxxx,   
 xxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxx 
 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx       
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:    Technické služby Tábor s.r.o.                                  

  
se sídlem Kpt. Jaroše 2418 

  
       zástupce ve věcech smluvních  xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,  
            
       zástupce ve věcech technických xxxxx xxxxxxxx  
        
        odborné vedení provádění díla – stavbyvedoucí   xxxxx xxxxxxxxx 
 
 IČ   62502565                                            DIČ    CZ62502565  
 
 obchodní rejstřík Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C  
   vložka 4797 
 
 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 
       xxx. xxx xxx xxx,  xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xx 
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(dále jen "zhotovitel")       

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla na základě upřesněných prostorových 
podmínek místa plnění v následujícím rozsahu.   
 
Článek II. odstavec 3.2 se mění v počtu umístěných kusů zábran a nově se ujednává umístění 54 ks 
betonových zábran.                                                                                                                                                   
 
Článek V. odstavec 5.1 se mění následujícím způsobem: 
 
  

 CELKOVÁ CENA PŮVODNÍ:  237 596,-- Kč bez DPH 

          49 895,20 Kč DPH, tj. 21 %  

287 491,20 Kč celkem vč. DPH 

 
 

 CELKOVÁ CENA NOVÁ :  171 136,00 Kč bez DPH 

          35 398,56 Kč DPH, tj. 21 %  

           Zaokrouhlení       0,04 Kč 

      ------------------------------------------------------------ 

        Celkem           207 074,60 Kč celkem vč. DPH 

 
Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Součástí tohoto dodatku je i upravená cenová nabídka jako příloha č.1. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře dne 29.10.2018            V Táboře  26.10.2018 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mgr. Kateřina Bláhová     xxxxxx xxxxxxxxx 
místostarostka                jednatel společnosti 
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Příloha č.1 

Technické služby Tábor s.r.o. 

CENOVÁ NABÍDKA 

Vodňanského - dodávka betonových zábran 1900/230/230 

práce  98 hod. xxx,xx xx xxx,xx 

betonová zábrana d 190 cm 54 ks x xxx,xx xxx xxx,xx 

doprava 72 km xx,xx x xxx,xx 

hydraulická ruka 48 hod. xxx,xx xx xxx,xx 

 SPDZ B 28 2 ks xxx,xx xxx,xx 

171 136,00 

21% DPH 35 938,56 

zaoklrouhlení 0,04 

celkem 207 074,60 

      

V Táboře dne 26.10.2018 

 


