DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany
OBJEDNATEL
název
sídlo
právní forma
IČ
zápis v OR
jednající
bankovní spojení:
ve věcech technických
telefon
e-mail
ZHOTOVITEL
obchodní firma
sídlo
právní forma
IČ
DIČ
zápis v OR
jednající
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
e-mail

: Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín,
příspěvková organizace
: Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží
: příspěvková organizace
: 70695288
: vedeného Krajským soudem v ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 185
: Mgr. Markéta Hobzová, ředitelka školy
: KB, a.s., č. ú. 4063860217/0100
: Mgr. Markéta Hobzová
: 606 301 381
: reditelka@zsdp.cz

:
:
:
:
:
:
:

Milan Račuk
Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf
OSVČ
44570481
CZ5909300441
/
Milan Račuk

: Milan Račuk
: Milan Račuk
: Česká spořitelna a.s.
: 923328319/0800
: 602 103 988
: /
: racukm@seznam.cz

II.
Předmět dodatku

1.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.5. 2020 je změna článku III. Cena
za dílo, kterým se mění celková cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla
a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy
takto:
Původní cena díla:
Cena bez DPH:
801.652,62 ,-Kč
Výše DPH:
21 %
DPH:
168.347,05 ,-Kč
Cena včetně DPH:
969.999,67 ,-Kč
[slovy: Devětsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátděvět korun českých a šedesátsedm haléřů]
Méněpráce:
Cena bez DPH:
225.281,80,-Kč
Výše DPH:
21 %
DPH:
47.309,18,-Kč
Cena včetně DPH:
272.590,97,-Kč
[slovy: Dvěstěsedmdesátdvatisícpětsetdevadesát korun českých devadesátsedm haléřů]
Vícepráce:
Cena bez DPH:
67.063,00,-Kč
Výše DPH:
21 %
DPH:
14.083,23,-Kč
Cena včetně DPH:
81.146,23,-Kč
[slovy: Osmdesátjednatisícstočtyřicetšest korun českých dvacettři haléřů]
Nová cena díla:
Cena bez DPH:
643.433,82,-Kč
Výše DPH:
21 %
DPH:
135.121,10,-Kč
Cena včetně DPH:
778.554,92,-Kč
[slovy: Sedmsetsedmdesátosmtisícpětsetpadesátčtyři korun českých devadesátdva haléře]
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této
smlouvy.
Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude
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předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a
požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy, ve které byl
předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a
zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem
a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.5. 2020 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,
přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: obsah tohoto dodatku
smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Podluží usnesením č……………………...ze dne
27.8. 2020.
Příloha: - upravený položkový rozpočet

V Dolním Podluží, dne ……………

Ve Varnsdorfu, dne ……………..

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

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

objednatel
Mgr. Markéta Hobzová, ředitelka školy

zhotovitel
Milan Račuk
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