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Dodatek ke smlouvě o dílo Č.1
Obec Bukovany
se sídlem:

Bukovany Cp. 47, 357 55 Bukovany

zastoupeno:
lČ:

Miroslavem Stropkem, starostou

DIČ:

CZ00259276

0'0259276

ID datové schránky:
zástupce ve věcech technických:

j6qb5bt

technický dozor stavebníka:

Ing. Václav Petráš

Miroslav Stropek

na straně jedné jako objednatel
(dále jako uobjednater)
a

ŠU-STR s.r.o.
lČ:
DIČ:

25244833
CZ25244833

se sídlem:
Hav|Íčkova 1777/27, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddi1 c vložka 12240
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. pobočka Cheb
čÍslo Účtu:
78-2104020267/0100
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. jan Strýček
zástupce ve věcech technických:
Ing. jan strýček
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako »zho'toviter)
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně též jako n$mluvní strana")
uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č, 89/2012 Sb,, občanského
zákoníku (dále jen Nobčanský zákoník") tento dodatek ke smlouvě o dílo Č.1 (dále jen Aodatek smlouvy Č.1"):

1.
1.1.

Předmět dodatku
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo Č.1, na veřejnou zakázku ,Zateplení objektu Obij" je úprava ČI. 5 smlouvy q
dílo: Cena za dílo, platební pMmínky, odstavce 5.1 níže uvedeným způsobem. Změna ceny je způsobena odpočtem
za neprovedené 2 ks výplní otvorů, přípočtem za bezpečnostní sklo vstupních dveří a vybaveni vstupních dveří
invalidním madlem, dále došlo k připočtu za rovnáni stávajícich stěn podlepeMm z EPS a přľpočtem za demontáž
stávajíciho přístupového schodiště.

Nvodnľ uStanovenÍ smlouvy q CIÍIQ:
Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a.

Cena bez DPH 5 145 526,70 KČ
(slovy: pětmilionůjedno5točWřicetpěttisicpětsetdvacetšest korun českých sedmdesát haléřů)

b.

dph 21% ve výši 1080 560,61kč
(slovy: jedenmilionosmdesáWskpětsetšedesát korun českých šedesátjeden haléřů)
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c.

Zimní

Cena včetně DPH ve výši 6 226 087,31 KČ
(slovy: šestmi|ionůdvěstědvacetšemisÍcDmdesátsedm korun českých třicetjeden haléřů)
(dále též ,,Cena za provedení db");

Se měnf na:
Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a.

Cena bez DPH 5 326 625,70 KČ
(slovy: pětmi|lonůtřistadvacetšesttisÍcšestsetdvacetpět korun českých sedmdesát haléřů)

Z důvodu nutnosti úpravy sazby DPH pro realizaci výstavby' objektů v bytové zástavbě se smluvní strany dohodly
Dodatkem č, 1 na změně sazby DPH, aby odpovídak zákonu Č. 235/2004 Sb., q dani z přidané hodnoty, pro realizaci
předmětu plnění. Původně stanovená sazba DPH ani její současná Úprava nemohla mít žádný vliv na zadávací řlzenľ,
okruh potenciálních úČastníků zadávacího řľzen(, ani výběr dodavatele předmětných stavebních prací.

b.
'~F

Byla pmvedena změna sazby DPH z původních 21 % na přenesenou daňovou povinnost, Zhotovitd díla
bude vystavovat faktury za provedené di1o s přenesenou daňovou povinnostĹ

2.

Závěrečná ustanovení

2.1.
2.2.

Ostatní ustanoveni smlouvy o dt1o, uzavřené dne 16, 12. 2019, zůstávájí bezezměnné.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí
objednatel.

2,3.
2,4.

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 2 nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
Zhotovitel souhlasI se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele http$'//ezak.Q|Nius.cz/profi|e_display_ 21.html,

2,5.

Smlwnl strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a
účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedQtčena zánikem právního ntahu
založeného touto smlouvou.

~

2,6.

Nedílnou součást této sMouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. l:
Oceněný pobžkové rozpoČty na předmět dodatku
Příloha č. 2:
ZL1

2.7.

Smluvní strany tímto prohlašuji, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by

2.8.

vylučova1y či ohrožovaly uzavřeni a realizaci této smlouvyPráva a povinnosti dle této smlouvy není zhotcwitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného
$Duhlasu objednatele.

2,9.

Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavíráji po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím Dbsahem souhlad a na
důkaz toho připojuji své podpisy.

Za objednätěk:

Za zhotovkele:

V Bukovanech dne 06.05.2020

V Chebu dne 06. 05, 2020
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jan strýček
jednatel společnosti
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