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4000101913 Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy dodavatele: R 220/2018 
Číslo smlouvy objednatele: D400/11000/00113/18

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a na 
základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického 

nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: 
P18V00002596

I.
Smluvní strany

Dodavatel:
MAZEL s.r.o.
Hornoměstská 9, Velké Meziříčí 

IČO: 26957540
DIČ: CZ26957540

Je plátce DPH
OR: Krajský soud v Brně, spisová zn. C48266
Zastoupený: Radim Šmída, jednatel
Pověřený jednáním: Radim Šmída, mob. 7.................e-mail: ................................ 
Bankovní spojení: .................
Číslo účtu: .........................

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .....................................................................

...........................................
Zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......................................................................
Tel.:.................. , e-mail: ...............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" uza
vřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen smlouva),

Dodatkem č. 1 se mění následující článek původní smlouvy.
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II.
Předmět smlouvy

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o ..ks dveří včetně montáže na investiční akci „Snížení 
tepelných ztrát objektu dílen“ dle následující technické specifikace v souladu s cenovou nabídkou 
dodavatele č. 18CF1389W/1, která je přílohou této smlouvy.

CZ-CPA: 43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.
CPV: 45421148-3 Instalace a montáž vrat

Technická specifikace:

..ks Jednokřídlové dveře o rozměru 0,97 m x 2,21 m s technickou specifikací:
Výplň stavebního otvoru 1.1L. Dveře osazeny na ocelové konstrukce.

- Barva oboustranná RAL 7016
- Paniková klika
- Samozavírač, zámek, klika/klika

V.
Cena předmětu smlouvy

Cena předmětu smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK).

Cena se navyšuje o 36.857,- Kč bez DPH
Celková cena předmětu plnění je: 948.515,- Kč bez DPH

DPH bude účtována v zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Celková cena předmětu plnění obsahuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy do místa 
plnění.

VI.
Platební podmínky

2. Cena bude fakturována po převzetí díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného 
objednatelem s možností zálohových plateb.

3. Fakturace bude provedena následovně:
- zálohová faktura ................ Kč
- konečné vyúčtování zálohové platby a doplatek do ceny předmětu smlouvy
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: - Cenová nabídka č. 18CF1389W/1

Ve Velkém Meziříčí dne M Dolní Rožínce dne 18.10.2018

Za dodavatele: Radim Šmída Za objednatele:
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