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MMOPP00LRZBA
MMOPPOOLRZBA

DODATEK

Č.

SMLOUVĚ O DÍLO

1 KE

uzavřené dne 22.06.2021 jejímž předmětem je zhotovení díla
,

„ZŠ

Komárov

-

rekonstrukce

Článek

(vč.

-

stavby

s

názvem

vestavby)**

I.

Smluvní strany
Objednatel:

Statutární město Opava

Sídlo:

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ;

00300535

DIČ:

CZ00300535

Datová schránka:

5eabx4t

Číslo účtu:

Česká

Bankovní spojení:

spořitelna,

a.s.,

pobočka Opava

Zastoupen:

, primátorem

Kontaktní osoba
smluvních:

ve

věcech

Kontaktní osoby
technických:

ve

věcech

dále jen „objednatel1*

Zhotovitel:

FICHNA

Sídlo:

Opavská 535/17, 747 18 Pišť

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Datová schránka:

7pkd4fx

-

HUDECZEK

a.s.

E-mailová adresa:

Číslo účtu:
Bankovní spojení:

Komerční banka,

a.s.,

pobočka Hlučín

Zastoupen:
Zapsán:

Kontaktní osoby
smluvních:
Kontaktní osoby
technických:

obchodním
vložka 3018

v

ve

věcech

ve

věcech

rejstříku

vedeném

Krajským soudem

v

Ostravě,

dále jen „zhotovitel*1

čísio smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele

39/2021 /PRI

číslo investiční akce

7665

oddíl B,

Článek II.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2021 Smlouvu
rekonstrukce (vč. vestavby)" <PID smlouvy:

-

strany

se

tímto Dodatkem č. 1

Smlouvy.

o

dílo označenou jako Zakázka:

„ZŠ

Komárov

MMOPPOOLRXE9) (dále jen „Smlouva"). Smluvní
(dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedených změnách

Článek III.
Předmět dodatku
Smluvní strany

-

-

-

se

tímto dodatkem dohodly

na

úpravě předmětu díla takto:

předmětem díla je vybourání zdivá 3. NP, odvoz a likvidace suti, provedení nového
obvodového zdivá včetně ŽB věnce;
předmětem díla je provedení nové římsy;
předmětem díla je provedení nových dveří 2. NP včetně souvisejících úprav;
mění se řešení podlah;
mění se rozsah úpravy ostěni oken 1. a 2. NP související s výměnou
oken;
mění se rozsah provedení vyrovnávky stávající fasády pod kontaktním zateplovacím

systémem;
mění se rozsah oprav vnitřních omítek;
předmětem díla je demontáž a likvidace rákosového podbití části původních stropů;
mění se způsob řešení sádrokartonových konstrukcí kolem střešních
oken;
mění se způsob řešení střešní konstrukce včetně oplechování;
mění se specifikace dodávky IT vybavení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

v

položkovém rozpočtu, který je

Článek

IV.
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně
změně ceny díla takto:

v

rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na

-

-

-

-

-

původní cena díla dle Smlouvy
změna ceny díla dle tohoto dodatku
nová celková cena díla
DPH 21 %

29.444.000,00 Kč
3.300.665,12 Kč
32.744.665,12 Kč
6. 876.
Kč

nová

39.621.044,80 Kč

cena

díla celkem

s

379 68

DPH

(slovy: třicet devět milionů šest set dvacet jeden tisíc čtyřicet čtyři

a

80/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí
tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento
dodatek
byl
schválen
č. usnesení 4336/103/RM/22, 1a),

číslo smlouvy zhotovitele

Radou

s

platností originálu, přičemž objednatel obdrží

statutárního

číslo smíouvy objednatele

39/2021 /PRI

města

Opavy

dne

30.03 2022

číslo investiční akce
7665

3

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek
ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
registru smluv čí nikoli
bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.
-

o

-

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě

dne.

-

a,s.

Za zhotovitele

primátor

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele

39/2021/PRI

číslo investiční akce
7665

