Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“
který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
zástupce ve věcech technických:

parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
00088455
CZ00088455
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zdeněk Hofman
(na straně jedné dále jen objednatel)

a
STAS, s. r. o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí
48151807
CZ48151807

zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Javůrek, obchodní ředitel
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly
na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku
změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Jedná
se o doplnění tepelné izolace mezi kleštinami a dalších požadovaných stavebních prací,
které jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1
tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
2. Dále se smluvní strany shodly na opravě Dodatku č. 1, kde byla u „Nové ceny za dílo“
chybně vyčíslena částka DPH a tudíž i následný součet ceny včetně DPH.
Oprava Dodatku č. 1:
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1:
2.010.973,00
422.304,33
2.433.277,33

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

3. Původní cena za dílo dle uzavřeného Dodatku č. 1:
Vícepráce ve výši:

2.010.973,00 Kč bez DPH
99.311,99 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle Dodatku č.2:
2.110.284,99
443.159,85
2.553.444,84

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

key:

Public

Signer:

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
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5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a
zhotovitel dvě paré dodatku.

Příloha:

Změnový list č. 2
Rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 26.04.2017
^

n^r°dního parku

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

,

/-a správnost:

Ve Vrchlabí, dne:

Ing. Bedřich Hanousek

