Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-373/2016 „Opr ava koryta - potok Bílá Voda" (dále jen
„smlouva")
který uzavřela:
Správa Kr konošského nár odního par ku
Adresa:
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
Zastoupená:
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Braunova R adka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný R adko
(na straně jedné dále jen objednatel)
a
VH-stavební práce, s. r. o.
Adresa:
Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4, Krč
IČ:
28789202
DIČ:
CZ28789202
Bankovní spojení:
197327268/0600
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Vladimír Hek
Adresa pro doručování korespondence: čp. 427, 512 33 Studenec
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)
1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu oproti
projektové dokumentaci, která byla zpracována před 3 lety. Po vyčištění koryta od nápiav byly
zjištěny další nátrže v břehových zdech, které je nutné opravit, aby se dále nezvětšovaly.
V horním úseku toku je dále nutné odstranit nové nálety křovin na břehovém opevnění.
V horním úseku toku budou po dohodě s projektantem provedeny rovnaniny z lomového
kamene, které poskytují lepší úkryt pro pstruha, který se tu hojně vyskytuje. V projektové
dokumentaci uvedená dlažba na sucho bude tímto nahrazena .
Tyto stavební práce a úpravy jsou popsány v rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří
Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s či. XIV. Závěrečná
ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:
Změna ceny díla dle Přílohy č. 1 - rozpočtu víceprací a méněprací:
Vícepráce ve výši:

176.803,10 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši:

250.950,00 Kč bez DPH

Původní cena díla:

key:

Signer:

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

Public

776.804,163.129,939.933,-

2016.09.05 06:25:37
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2479
serialNumber=1c 83 56
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Nová cena díla:
Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

702.657,10
147.558,00
850.215,10

2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

Příloha č. 1 - rozpočet víceprací a méněprací
Ve Vrchlabí, dne:

02. 09. 2016

Správ;

Ve Studenci, dne:

V
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- stavební práce, s.r.o.
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u-mail : VH-stavebnipracel 0seznam.ez

Vladimír Hek

Ing. Jan Hřebačka

Za správnost:
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