LIFE CORCONTICA
život pro krkonošské louky

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-92/2015 „HB Bolkovský potok“
(dále jen „smlouva")
který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku
Adresa:
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
Zastoupená:
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunové Radka
Zástupce ve věcech technických:
Jan Maršík
(na straně jedné dále jen objednatel)

BEGASTAV s. r. o.
Adresa :
Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
IČ:
28323424
DIČ:
CZ28323424
Do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:
Zástupce ve věcech smluvních a technických:
Adresa pro doručování korespondence: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést rozsáhlejší stavební úpravy dle skutečného
stavu potoka než bylo uvedeno v projektové dokumentaci, např. spáry a dlažba břehového opevnění
byly po vyčištění od splavenin v horším stavu než uváděla PD, bylo potřeba větší množství betonu na
betonové patky. Další vícepráce vznikly převáděním vody z důvodu transferu raka kamenáče.
Objednatel umožnil skládkování materiálu na svém pozemku, tato položka rozpočtu bude ponížena.
Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobné popsány ve Změnovém listě č. 1 a dále vyčísleny v rozpočtu
víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
2. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení,
odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:
Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou
součástí:
Vícepráce ve výši:

402.066,67 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši:

17.820,00 Kč bez DPH

Původní cena díla:
1.840.000,386.400,2.226.400,-

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

2.224.246,67
467.091,80
2.691.338,47

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

key:

Public
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3. Ostatní části zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
Příloha:

Změnový list č. 1
Rozpočet víceprací, ménéprací

Ve Znojmě, dne:

Ve Vrchlabí, dne: 21. 11. 2016
Spiáva KrkonošskJio národního parku

Ing. Jan Hřebačka

vského 3
RCHLABÍ
DIČ: CZ00088455
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Za správnost:
č. 01:
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Michal Bezega
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