Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Č. 10/2013-VI. ze dne 4. 12.2013
Předmět díla: Dodávka a zhotovení stavby "Parkoviště Sad míru, Větřní"
1. Smluvní

strany

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Větřní
Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
00246182
CZ00246182
Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou obce
Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov
058001 0319/0800

Zhotovitel:
EVEN s.r.o. stavební společnost
Sídlo:
Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč
IČ:
28062841
DIČ:
CZ28062841
Jednající:
Daniel Halda, jednatel
Bankovní spojení:
WSPK
číslo účtu:
2200004363/7940
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd.C, vložka 139924
2. Předmět dodatku
2.1.
Na základě žádosti Objednatele provedl Zhotovitel záměnu dlažby parkoviště
z původní dlažby CROSO na dlažbu BEST KLASIKO. Tímto došlo k úspoře
ve výši 146271,- Kč.
2.2.
V průběhu stavby byla zjištěna problematická část podloží, kterou bylo nutné
zpevnit. Na základě Dodatku k Technické zprávě, Objekt 02 - Zpevněné
plochy 1 - komunikace, parkoviště, chodníky, bylo provedeno zpevnění
podloží s nákladem 124 195,- Kč.
2.3.
V průběhu stavby bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci není dostatečně
řešena ochrana pracovní spáry u opěrných stěn OP1 a OP2. Ošetření
pracovní spáry bylo navrženo projektantem dodatečně a Zhotoviteli vznikl
vícenáklad v celkové výši 33 556,- Kč.
2.4.
Dopisem ze dne 10. 6. 2014 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu
dokončení díla do 25. 7. 2014. Důvodem jsou špatné klimatické podmínky,
kdy pro nepřízeň počasí nemohlo být v díle pokračováno celkem 19 dnů a
dále práce na zpevnění podloží a ošetření pracovní spáry, jak je uvedeno
v odstavci 2.2. a 2.3. tohoto dodatku.
2.5.
Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se tímto Dodatkem mění dále
uvedené části výše uvedené smlouvy o dílo:
2.5.1. Oddíl III. - Termíny plnění, článek 3.1.2. Dokončení stavby zní takto:
Dokončení stavby nejpozději do 25.7.2014
2.5.2. Oddíl IV. - Cena díla a platební podmínky, odstavec 4.1. se mění takto:
Smluvní cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran ve
výši: Cena celkem bez DPH 6 841 203,- CZK, cena bez DPH slovy:
Šest milionů osm set čtyřicet jeden tisíc dvě stě tři koruny české. Zakázka
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 Zákona o DPH.
1

2.6.
2.7.

Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají
nedotčena.
Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

Ve Větřní, dne 2. 7. 2014

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta
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