DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“

Číslo Objednatele
98/00066711/21/0001/1
Číslo neinvestičního záměru 6640 – 0 10709 - 2021
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TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.9.2021,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové
482
se sídlem ul. Boženy Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupená: Mgr. Lucií Laurýnovou, ředitelkou školy
IČO: 00066711 DIČ: CZ00066711 není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav
Číslo účtu:
dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a

VODIZOL, s.r.o.
se sídlem Kocbeře 180 544 64 Kocbeře
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, sl. 15367
zastoupená: ing. Tadeášem Vodičkou, jednatelem společnosti
IČO: 25929828 DIČ: CZ25929828
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
dále jen „Dodavatel“ na straně druhé

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět Dodatku
1. V rámci provádění prací na díle „Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“, byly zjištěny
skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu, krycí list
soupisu prací. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, krycí list soupisu prací na
stránkách 1 až 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnovém listu, krycí list soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění
čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“
podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, v rozsahu
specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu Smlouvy
a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele
předmětu díla., ve znění Změnového listu, krycí list soupisu prací str. 1 až 4.
Místem plnění je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá
Boleslav, B. Němcové 482 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu
výměr a požadovaného soupisu prací.
b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnovém listu, krycího listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní
znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy nejpozději do
3. 12. 2021.
c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnovém listu, krycím listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní
znění čl. V., bod. 5.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 722 830,19 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k
Oceněnému výkazu výměr ve znění Změnových listů č. 1až 4, který tvoří přílohu této Smlouvy.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši
151 794,34 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 874 624,53 Kč.
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3.

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 692 675,32 bez DPH, tedy 838 137,14 Kč s DPH.
Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 30 154,87 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve
znění Dodatku č. 1 činí 722 830,19 Kč bez DPH, tedy 874 624,53 Kč s DPH.

Smlouva o dílo
Dodatek č. 1
Celková cena díla

cena bez DPH
DPH 21%
cena vč. DPH
692 675,32 Kč
145 461,82 Kč
838 137,14 Kč
30 154,87 Kč
6 332,52 Kč
36 487,39 Kč
722 830,19 Kč
151 794,34 Kč
874 624,53 Kč
Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.
Přílohy:
Změnový list, krycí list soupisu prací 1 až 4 str.

V Kocbeřích dne

V Mladé Boleslavi dne

Dodavatel
VODIZOL, s.r.o.

Objednatel
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Ing. Tadeáš
Vodička
Ing. Tadeáš Vodička
Jednatel

Digitálně podepsal Ing.
Tadeáš Vodička
Datum: 2021.11.26
13:33:52 +01'00'

Mgr. Lucie
Laurýnová
Mgr. Lucie Laurýnová
Ředitelka školy
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Digitálně podepsal Mgr.
Lucie Laurýnová
Datum: 2021.11.26
10:24:00 +01'00'

