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DODATEK Č.
„

1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 40/2019
V

Sportovně rekreační plocha na ulici Kavánova, Zďár nad

Sázavou“

(dále taká jako „dílo“ nebo „stavba")

CLI
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1.

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Se sídlem:
Zastoupené:
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA starostou města
IČO:
00295841
DIČ:
CZ00295841
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

-

1.2.

Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
Se sídlem:
Zápis v OR:
KOS v Brně, oddíl C, vložka 520
Zastoupený:
Ing. Ladislavem Houzarem, jednatelem společnosti
IČO:
13695355
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku číslo

1

smlouvy o dílo č. 40/2019 ze dne 18.11.2019.

ČL 2

Cena za dílo

- mění se

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ě. 40/2019 ze dne 18.11.2019 ujednání
o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou
nabídkou částku 608.671,00 Kč bez DPH, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce ve
výši 13.717,86 Kč bez DPH, a to z důvodu doplňujících prací dle požadavků investora. Celková cena
díla po zohlednění víceprací je tedy 622.388,86 Kč bez DPH.
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Původní cena bez DPH:
Zvýšení ceny o
-

608.671,00

vícepráce

13.717,86

Nová cena bez DPH:

622.388,86

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 40/2019 ze dne 15.04.2019 zůstávají tímto Dodatkem č.l
nedotčeny.

Cl. 3

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné
správy Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy
včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému
veřejné správy Registru smluv, zajistí objednatel.
1.2. Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je
vyhotoven ve 3 exemplářích splatností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou
oboustranně podepsaných výtiscích a zhotovitel obdrží po jednom oboustranně podepsaném
výtisku.
1.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují, že se dobře seznámili s obsahem tohoto
dodatku, a že se cítí být jeho obsahem plně vázáni a na důkaz souhlasu se zněním tohoto
dodatku připojují své podpisy.
1.1.

-

-

Ve Žďáře nad Sázavou, dne
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-05-

2020

Za Město Žďár nad Sázavou
starosta města

íg. Martin Mrkos, ACCA

-

Za VHS Žďár nad Sázavou,spol.s.r.o.
Ing. Ladislav Houzar, jednatel společnosti
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