DoDATEx Č.t

Ke smlouvě o dílo ze dne 't9.8.2016

uzavřené podle $ 2586 a násl. zákona ě.8912012 Sb', občanskéhozákoníku v platném znění

,,Rekonstrukce povrchu sportovního hřiště"

í. Smluvní strany
Obiednatel:

Obec Herink

se sídlem:

Do Višňovky 28,25'| 01 Herink

lČ:

00640140

DlČ:

c200640140

Zastoupený:

Karlem Zemanem, starostou

Bankovní spojení

Komerčníbanka, a.s.

Č. účtu:

18625201 / 0100

Telefonní spojení

+

e-mail

k.zeman@herink.cz

:

Zhotovitel:
se sídlem:

420 602 608 889

WSSPA Sports Technoloov s.r.o.
Cvokařská 10' 301 00 Plzeň

zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzniv

Zastoupený:
lČ:
DlČ:
Bankovníspojení:
Č'

účtu:

Telefonníspojení:
e-mail :

odd.

C, vloŽce 'l9148

Jaroslavem Karáskem, jednatelem
27967638

cz27g67638
Komerčníbanka a.s'
35-82ooo9o297/o1oo

+420377

4u23o

obchod@vysspa.cz

Zástupce zhotovitele:
Ve věcech
Ve věcech

smluvních
technických

Jaroslav Karásek, jednatel, tel: 737 587 179
Martin Štorch,tel:731 175 879

uzavřeli nížeuvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na rea izaci stavby,,Rekonstru kce povrchu sportovního hřištď
l

2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Smluvní strany se dohodly, Že v Čbnku lV. v bodě 4.2 Smlouvy o dílo (dále jen ,'smlouva") se
z důvodu odsouhlasených změn cena díla změní takto:

Cena
Cena
Cena
Cena

dle SoD bez DPH:
vícepracÍbez DPH
drenážního podložíbez DPH
méněprací bez DPH:

Nová celková cena bez DPH:
Hodnota DPH 21%:
Celková cena vč. DPH:

1

209 298,18,- Kč
+ 263105,- Kč
-185.466,6,-Kč
- 59 690.- Kč

1.227.246,58,-

Kč

257.721,78 Kč

1.484.968,36,-

Kč

DPH se můŽe v průběhu plnění smlouvy změnit v závislosti na právní úpravě předpisů o výši DPH
platné po dobu plnění smlouvy.

Vícepráce tvoří: rozebrání stávajícího oplocení, nové sloupky oplocení, dvoukřídlá branka, D+M
oplocení' zabudování chráničky do vyhloubených jam pro oplocení a následná betonáŽ sloupků,
osazení zahradního obrubníku, obrubník betonový, loŽe pod obrubníky, dodávka a zhutnění štěrku pod
obrubníky, dodávka včetně pokládky betonového chodníčku.Vícepráce jsou blíŽe specifikovány
v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Méněpráce tvoří: hloubeníjam nezapaŽených v hornině tř' 3 objemu do 1000m3, vodorovné přemístění
do 500m uýkopu/sypaniny z horniny lř. 1 aŽ 4, uloŽení a hrubé rozhrnutí výkopu bez zhutnění v rovině a
ve svahu 1:5' Méněpráce jsou blíŽe specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

Drenážní podloží:Na základě výsledků Hydrogeologického průzkumu společnosti Glaukos s.r.o. ze

dne 7.9'2016. Se objednatel se zhotovitelem dohodli na sníženíceny o drenážní podloŽí viz Rozpočet
02-drenáŽní podloŽí, které se nebude realizovat. Celková cena drenáŽního podloŽí je 185.466'6'- Kč
bez DPH, ta bude odečtena od konečnéceny za dílo.
3. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dále dohodly, Že v Článku lll. Smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") se z důvodu
odsouhlasených změn posouvá termín dokončení takto:

Ukončenírealizace díla:

do7.11.2016

Na základě uýsledků Hydrogeologického pruzkumu společnosti Glaukos s.r.o. ze dne 7'9.2016. Se
objednatel se zhotovitelem dohodli na sníŽeníceny o drenáŽní podloŽí viz Rozpočet O2-drenážní
podloŽí, které se nebude realizovat. Celková cena drenáŽního podloŽíje 185'466'6'-Kč bez DPH
4. Závěreěná ustanovení
1

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichŽ objednatel a
zhotovitel obdžíjeden podepsaný stejnopis.

2

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnostidnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3

Ustanovení smlouvy, která nepodléhaji změnám v tomto dodatku, zůstávajív původním znění'

4

Nedílnou součástítohoto Dodatku č. 1 je nás|edující příloha
Příloha č.
Nabídka vícepracíze dne 6.10.2016
Příloha
Soupis méněprací

1
č.2

r1

Za Objednatele:

V Herink on" ..1.:!...'!0.

Za Zhotovitele:
2016

V Plzni, dne 10

10;

Karel Zeman, starosta

íffi 3póBčnosti
DIC C227957638

Karásek J$nfl

