DoDATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2,7. 20IB,
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. B9/20I2 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

,,Sníženíenergetické náročnosti objektu Základní ško!y"
Smluvní strany:

obec:
sídlo:
IČo:
OrČ:
čísloúčtu:

obec čistá
Čistá t95, 2g4 23 Čistá u Mladé Boleslavi
oo23762t
CZOO237627

94-45LBIBL/0770

jednajícíprostřednictvím: ZdeněkTyšer,sťarosta
Jana Dosťálová, 1, místostarostka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")
a

společnost:
sídlo:
lČo:
DIČ:

TRIGON MB s,r.o.

Kosmonosy, Víta Nejedléh o 742, PSČ 29306
27568989
CZ2756Bg8g
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)
oddíl C, vložka 774615
čísloúčtu:
488200339/0800
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s

jednajícíprostřednictvím,, Jan Menšík, jednatel

,

Antonín Peca, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.

předmět dodatku

1.

Předmětem tohoto Dodatku Č,1 smlouvy o dílo č. 16218 ze dne 2.7.2oIB (dále jen
,,Smlouva") na provedení stavebních prací v rámci akce ,,Sníženíenergetické náročnosti
objektu Základni školy" je změna rozsahu díla definovaná v oznámení změn:

- změnovém listu č. 1 - 3 ze dne 3, 9. 2018.

II.
předmět Díla
].. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Úprava předmětu díla se týká následujících položek:
Dle Oznámení změn - změnového listu č. 1 - 3.,
Změna Č.1: Provedeníjiných konstrukcí přístřeškŮ nad vstupy do objektu zezahrady a
mozaiková omítka soklu byla nahrazena nátěrem v imitaci pískovce.
Změna č. 2: Navýšenívýměry SDK obkladu rozvodŮ YZT a změna systémového řešení
podkladového roštu na pŮaě.
Změna č. 3: Doplnění MaR k systému VZT.

- jedná se o dodateČnévícepráce, které vznikly v průběhu stavby, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejížhodnota je nižšínež 75 o/o původníhodnoty
závazku ze smlouvy, zadávané v souladu s čl, 2.73,2 Pokynu pro zadávání veřejných
zakázek v opžp 2074 - 2o2o.

3. Druh, rozsah změn a cena méněpracía vícepracíjsou podrobně uvedeny v položkovém
rozpoČtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné
k řádnému dokončenídíla.

III.
Cena díla a platební podmínky
1. Dle Oznámení změn - změnového listu č 1
- celková cena vícepracíbyla vyČÍslenana částku 6.239,00 Kč bez DPH
- celková cena méněprací byla vyČÍslenana částku - 12.928,65 Kč bez DpH

Dle Oznámení změn - změnového listu č. 2
- celková cena vícepracíbyla vyČÍslenana částku 84.047,35 Kč bez DpH
- celková cena méněprací byla vyČÍslenana částku - 57.948,00 Kč bez DpH
Dle Oznámení změn - změnového listu č. 3
- celková cena vícepracíbyla vyČÍslenana částku 76.257,92 Kč bez DpH
- celková cena méněprací byla vyČÍslenana částku - 25.970,00 Kč bez DpH

2. Cena dodateČných stavebních prací byla až do úrovnějednotkových cen podrobně prověřena
technickým dozorem investora, kdyjednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém
rozpoČtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě
a čase plnění,
3. Celkový rozsah dodateČných stavebních prací nepřesáhne 50o/o ceny pŮvodní veřejné zakázky
(bez DPH).

4, Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje následovně:

celková cena díla vč. rozpočtovérezervy bez DpH dle smlouvy

3.445.815,95 Kč

cena víceprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě

166.538,27 KČ

cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě

96.846,65 KČ

nová celková cena díla bez DpH dle tohoto dodatku k smlouvě

3.515.5o7,57 Kě

IV.
Termín dokončení díla
VýŠeuvedené změny rozsahu díla nemají vliv na konečný termín realizace.

V.

závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a ÚČinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

2, Smluvní stranY se dohodly, Že město Kolín bezodkladně po uzavření tohoto dodatku
odešle
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra čR.
3. obě smluvnístrany prohlaŠujÍ,Že se seznámily s celým textem tohoto dodatku
a s celým jeho
obsahem souhlasÍ. SouČasně prohlaŠujÍ,Že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vYhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, znichž dva obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis prací Změnových tistŮ č. 1 - 3

v čisté,o"" .,...3.?...lQ.,,..rorc
Objednatel:

W

starosta

v Kosmonosech, dne,
zhotovitel:

.!!

./,P...2018

obec Čista

29423 Čista c. tgs

lčo 00237621

Tel./fax 326303221
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@

TRIGON MB s.r.o, - jednatel

