DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
_____________________________________________________________________________________
1.

Smluvní strany

1.1.

Zhotovitel :
Sídlo:
Zastoupený :
IČ:
DIČ:

STAK-D, spol. s r.o.
Domanín 212, 696 83
Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti
49444255
CZ49444255

1.2.

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
IČ:

Obec Mutěnice
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
MVDr. Dušanem Horákem, starostou obce
00285145

1.3.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním
technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení,
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: Miroslava Kempová, Pavel Krakovič (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatele:
(dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou
uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o
jejich provedení.

2.

Základní údaje o díle
Stavba:
Místo:

3.

Změna termínu plnění
 termín dodání díla

4.

„Rozhledna Vyšicko - Mutěnice“
Obec Mutěnice

do 30.03.2018.

Změna ceny za dílo
Tímto dodatkem se upravuje cena díla dle Položkových rozpočtů a to:0
- Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH
- odpočet – změnový list č. 1
- odpočet – změnový list č. 2
- přípočet – změnový list č. 3
- přípočet – změnový list č. 4

2 925 616,- Kč
- 17 532,- Kč
- 482 130,- Kč
262 920,- Kč
49 088,- Kč

-

2 737 962,- Kč
574 972,02 Kč

-

Celková cena vč. Dodatku č. 1
DPH 21%

Cena vč. DPH

3 312 934,- Kč

Ostatní články SoD zůstávají beze změn.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve ve čtyřech stejnopisech s splatností originálu a každá ze smluvních stran odbrží po jejich
podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:
oceněné změnové listy.

V Mutěnicích dne:

V Domanině dne :

MVDr. Dušan Horák

Josef Šlahůnek

Za objednatele

Za zhotovitele

