Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel : Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
Se sídlem : Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen : RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka
IČO : 00848336
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu : 2334485/0300
Zástupce ve věcech smluvních : RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy
Zástupce ve věcech technických
a r ealizace s tavby : XXXX
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel : PB SCOM
Se sídlem : Radniční 28, 753 01 Hranice
IČO : 25397087
DIČ : CZ25397087
Bankovní spojení : MONETA MONEY Bank., a.s.
ČSOB a.s.
Číslo účtu :
XXX
XXX
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pavlištík, jednatel
Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec
Zástupci ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Revitalizace atria ZŠ
Komenského Nový Jičín“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany
dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020 tohoto znění:
I.
V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:
3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlou
Konečnou, autorizovanou Ing. arch. Antonínem Koblížkou, ČKA: 04 333, v lednu
2020, územním rozhodnutím o změně využití území vydaným MěÚ Nový Jičín,
Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 8. 8. 2019 pod č.j.:
ÚPSŘ/58435/2019/AD, územním souhlasem vydaným dne 16. 9. 2019 pod č.j.
ÚPSŘ/67522/2019/AD a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
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s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou
součástí této smlouvy a Soupisem méněprací/víceprací č.1, který je Přílohou č. 2 této
smlouvy.
V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 5 916 926,38 Kč
bez DPH, tj. 7 159 480,92 Kč s DPH (sazba 21%), slovy:
sedmmilionůstopadesátdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých devadesátdva haléřů.
V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Rekapitulace konečné
ceny díla a soupis méněprací/víceprací č.1.
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti
v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
stejnopisu.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 - Rekapitulace konečné ceny díla a soupis méněprací/víceprací č.1.
Za objednatele

Zhotovitel

V Novém Jičíně dne 25.11.2020

V ……………… dne………….

25.11.2020

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy

------------------------------RNDr. Jitka Hanzelková
Ředitelka školy

-------------------------
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