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Dodatek Č. l
ke smlouvě o dílo č. C46831X

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znční

1.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice,
příspěvková organizace
Riegrova 40/17
664 51 Šlapanice

Tel. : 544 228 017

Email : reditel@gslapanice.cz

Zástupce pověřený jednáním ve včcech
a) smluvních : Mgr. Gabriela Kokešová
b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 494 61 249
DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení :ČSOB
č. účtu: 259105207/0300

1.2 Zhotovitel : Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň

Tel. : 234 001 044

Email : karel.posvar@,vekra.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Karel Pošvář
b) technických : Petr Horák

IČO : 28436024
DIČ : CZ28436024

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Č. ú. 6438302/0800
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2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
Výměna oken
Dodatek řeší dílčí odchylky skutečně provedených prací od původního zámčru a rovněž řeší
dodatečné požadavky objednatele na rozsah díla. Tyto zrněny jsou detailně specifikovány vc
změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. l SOD.

3.
Cena díla

3.] Snduvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek
s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou
dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek
s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu oceněného
zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí
včetně prací nad rámec této SOD:

Cena dle základní SOD:
Název poloŽky . i Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 1.774.500,00
DPH 21% celkem 372.645,00
Celková cena včetně DPH 2.147.145,00
(slovy
jedenn1ilionsedmsetsedmdesátčtyřitisícepětset
korun českých bez daně z přidané hodnoty,
třistasemdesátdvatisícešestsetčtyřicetpět
korun českých základní sazby daně z přidané hodnoty,
dva1nilionyjednostočtyřicetsedmtisícjednostočtyňcetpět
korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle dodatku č. 1 SOD:
Název položky Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 225.414,00
DPH 21% 47.337,00
Celková cena včetně DPH 272.751,00
(slovy
dvěstědvacetpěttisícčtyřistačtmáct
korun českých bez daně z přidané hodnoty,
čtyřicetsedlntisíctřistatřicetsean
korun českých základní sazby daně z přidané hodnoty,
dvěstěsedmdesátdvatisícsedmsetpadesátjedna
koruna česká včetně daně z přidané hodnoty)
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Celková cena dle základní SOD a dodatku č. l (součet základní smluvní ceny, ceny za
dodatek ke smlouvě č. l):
Název poloŽky Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 1.999.914,00
DPH 21% 419.982,00
Celková cena včetnČ DPH 2.419.896,00
(slovy
jedemniliondevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetčtmáct
korun českých bez daně z přidané hodnoty,
čtyřistadevatenáettisícdevětsetosmdesátdvě
koruny české základní sazby daně z přidané hodnoty,
dvamilionyčtyřistadevatenácttisícosmsetdevadesátšest
korun českých včetnč daně z přidané hodnoty)

13.
ZávěreČná ustanovení

13.1 Tento dodatek Č.1 ke smlouvč o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží
objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v tomto dodatku č. l ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něj
vyplývajícími příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3 Tento dodatek č. l smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv
včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

13.4 Dodatek č. l Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Ostatní Články základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Šlapanice dne: 24. 10. 2018 Lázně Toušeň dne: 24. 10. 2018

Za obje&iate1e: Za zhotovitele:

Mgr. Gabriela Kokešová
ředitelka

Karel Pošvář
manažer veřejných zakázek

Příloha č. 1 změnový rozpočet
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