Rekonstrukce a úprava LC Velbloudka

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-117/2017, uzavřené dne 27.09.2017
který uzavřely smluvní strany,
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
zastoupená:
PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení
(na straně jedné dále jen objednatel)

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIC:

VH-stavební práce, s. r. o.
Antala Staška 1565/30, Praha 4, Krč
28789202
CZ28789202

zástupce ve věcech smluvních a technických:
adresa pro doručování korespondence:

Vladimír Hek, jednatel
512 33 Studenec 427
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany
shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Změna celkové ceny díla vznikla
v důsledku stavebních prací, které nebyly popsány v projektové dokumentaci ani nebyly
uvedeny ve výkazu výměr. Zhotovitel je vykonal dle požadavků objednatele. Jedná se
zejména o vodorovné přemístění výkopku / sypaniny do 2 km oproti původní vzdálenosti
do 20 a do 500 m, přemístění a uložení více pařezů než bylo předpokládáno, likvidace
klestí a větví a dále vyřízení archeologického průzkumu. Tyto stavební práce jsou
podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
Původní cena dle Smlouvy o dílo:
Vícepráce ve výši:
Méněpráce ve výši:

1.287.179,00 Kč bez DPH
235.466,35 Kč bez DPH
63.547,04 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:
1.459.098,31
306.410,65
1.765.508,96

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

3. V důsledku výše popsaných změn se smluvní strany dále dohodly na změně článku III.
Čas plnění, odst.1:
Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:
1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.08.2018

key:

Public

Signer:

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
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5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

Příloha:

Změnový list č. 1, položkový rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 14.06.2018

Ve Vrchlabí f dne?,

.vcO&i Iffre, s.r.o.

oprava Krkonošského národního parku
DIČ : CZ 2S7 89 202

PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:
č. 08:

Vladimír Hek

