DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENE DNE 18.7.2014.
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel :

Město Vimperk

Sídlo :
Statutární zástupce:
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslavou Martanovou, starostka
00250805
CZ00250805
Komerční banka a.s., expozitura Vimperk
19–722281/0100

a
1.2. Zhotovitel :

GSI INVEST, s.r.o.

Sídlo :
Statutární zástupce :
IČ :
DIČ :
Peněžní ústav
Zapsaný u

Na Hroudě 3317/22, 101 00 PRAHA 10
Zdeněk Kutil
282 60 309
CZ28260309
ČSOB Vimperk
Městského soudu v Praze dne 26.03.2008; odd.C; vložka 136029

se dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").

II. ÚVODNI USTANOVENÍ
Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 18.7.2014 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž
předmětem je provedení stavby „Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích“.

III. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím
způsobem:
1. V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se bod 2.1 rozšiřuje o tento text:
Předmětem díla je dále provedení výměny střešní krytiny a klempířských prvků vč. dvou
kusů oken na původní části hasičské zbrojnice a nový sjednocující nátěr její fasády. Rozsah
víceprací je specifikován podrobným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto
dodatku.
2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se bod 4.2 mění takto:
Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla (se zohledněním předmětu dodatku č.1 a ceny
7.000,-Kč bez DPH za realizaci opatření k zakonzervování rozestavěné stavy pro zimní období
2014/2015) činí:
Cena celkem bez DPH

1.111.251,-Kč

(tj.slovy jedenmiliónjednostojedenácttisícdvěstěpadesátjednakorunčeských)
DPH 21 %
233.363,-Kč
Cena celkem včetně DPH
1.344.614,-Kč
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich svobodné a pravé vůle, že jim
nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v
omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi
udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Ve Vimperku dne: 20.4.2015

za zhotovitele :
Kutil, v.r.
………………………………….
Zdeněk Kutil

za objednatele:
Jaroslava Martanová, v.r.
…………………………………..
Ing.Jaroslava Martanová
Schváleno usnesením Rady města Vimperk
č. 319 ze dne 30.3.2015
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