Garáž a hospodářské zázemí u objekut čp. 176 Vítkovice

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-120/2017, uzavřené dne 15.09.2017
který uzavřely smluvní strany,
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických:
, vedoucí investičního oddělení
(na straně jedné dále jen objednatel)
a
Zhotovitel: Miroslav Hochman
se sídlem:
Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO:
01913026
DIC:
bankovní spojení:
zástupce ve věcech smluvních a technických:
, jednatel
adresa pro doručování korespondence:
Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
(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 III. a IV. Posun termínu vznikl na základě prací, které nebyly
uvedeny ve výkazu výměr a požadavkem územního pracoviště na zahájení prací na
rekonstrukci garáže po dokončení hospodářského objektu. Cena díla, odst. 1. Navýšení
celkové ceny díla vzniklo zejména v důsledku stavebních prací, které byly popsány
v projektové dokumentaci, ale nebyly uvedeny ve výkazu výměr a dále v důsledku změny
stavebních prací dle požadavků objednatele. 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:

3.156.000 Kč bez DPH
137.041,72 Kč bez DPH
51.036,83 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:
3.242.004,89
680.821,03
3.922.825,92

Kč bez DPH
DPH 21%
Kč včetně DPH

3. Vzhledem k výše uvedenému se dále smluvní strany shodly na změně článku III. Čas
plnění, odst. 1.
Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:
1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.07.2018

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: 13.06.2018

V Hrádku nad Nisou, dne:

PhDr. Robin Bohnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Miroslav Hochman

Za správnost:
č. 08:

1 3 06 2018
.

.

